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جدید موثر کروناویروس  کشتندر  کنخشکدستگاه دستآیا 

 ؟است

مؤثر  nCoV-2019ها در از بین بردن کندست خشک

جدید ،  coronavirus. برای محافظت از خود در برابر نیستند

ده تمیز کننخود را با محلول ضد عفونی شما باید مرتباً دستان

 شدنبشویید. پس از تمیز صابون آب و یا آنها را با و کنید 

کن ، باید آنها را با حوله های کاغذی یا یک خشک هادست

 هوای گرم کامالً خشک کنید.
 
 



 

 

آیا المپ ضد عفونی کننده اشعه ماوراء بنفش می تواند 

 کروناویروس جدید را بکشد؟

نباید برای استریل کردن دستها یا مناطق دیگر  UVالمپهای 

تواند باعث سوزش اشعه ماوراء بنفش می .پوست استفاده شوند

پوست شود .



 

در تشخیص افراد آلوده به کروناویروس چقدر  هاتب سنجش

 مؤثر هستند؟

-شدهتب  دچار که آلوده در تشخیص افرادی هاتب سنجش

 اند،کاربردی هستند.

توانند افراد ناقلی که تب ها نمیباید درنظر داشت، تب سنج 

 شناسایی کنند. ندارند را 

 .شوندبیمار و دچار تب  ،ناقل تا افراد زمان میبردروز  10تا  2



 
 

روی تمام سطح بدن می تواند آیا اسپری کردن الکل یا کلر 

 روناویروس را از بین ببرد؟ک

اگر ویروس از قبل وارد بدن شما شده باشد، اسپری کردن  خیر!

 برد. از بین نمی آنها راالکل یا کلر روی بدن، 

پاشیدن چنین موادی می تواند برای لباس یا غشاهای مخاطی 

توانند برای ضد الکل و کلر می)یعنی چشم ، دهان( مضر باشد. 

 .مفید باشند سطوحعفونی کردن 
 

 



 

 

 آیا دریافت نامه یا بسته از چین بی خطر است؟

 ت افرادی که بسته هایی را از چین دریافبله ، بی خطر است. 

. از نیستندد روناویروس جدیکنند در معرض خطر تماس با کمی 

، ما می دانیم که کورناویروسها روی اشیاء تجزیه و تحلیل قبلی

 زنده نمی مانند. زمان زیادیمانند نامه ها یا بسته ها 
 
 
 

 

 

 



 

 

جدید را  کروناویروسآیا حیوانات خانگی در خانه می توانند 

 گسترش دهند؟

مبنی بر آلوده شدن حیوانات  شواهدی، هیچ در حال حاضر

خانگی مانند سگ یا گربه وجود ندارد. با این حال ، همیشه 

از تماس با حیوانات خانگی ، دستان ایده خوبی است که بعد 

را در برابر باکتری   بشویید. این شما صابون وآب خود را با 

می کند   محافظت Salmonellaو  E.coliهای متداول مانند 

 و انسانها منتقل شود. خانگیکه می تواند بین حیوانات 



 
 

 محافظت  کروناویروسآیا واکسن های پنومونی شما را در برابر 

 می کنند؟

اثر  Bخیر. واکسن پنوموکوک و واکسن هموفیلوس آنفلوانزا نوع

 محافظتی در برابر کروناویروس ندارد.

ویروس آنقدر جدید و متفاوت است که به واکسن خاص خود این 

تهیه  nCoV-2019نیاز دارد. محققان در تالشند تا واکسن علیه 

مؤثر نیستند ،  nCoV-2019اگرچه این واکسن ها در برابر کنند.

اما واکسیناسیون در برابر بیماری های تنفسی برای محافظت از 

سالمتی شما بسیار توصیه می شود .



 

شو( وآیا شستشوی بینی به طور مرتب با نرمال سالین)سرم شست

 می تواند از بروز عفونت به کروناویروس جدید جلوگیری کند؟

مبنی بر حفاظت مردم از ابتال به کروناویروس با  نه. هیچ مدرکی

شواهد  شستشوی منظم بینی با نرمال سالین وجود ندارد.

محدودی وجود دارد مبنی بر اینکه شستشوی مرتب بینی با نرمال 

کمک  سرماخوردگیواند به افراد در بهبود سریعتر سالین می ت

شواهدی برای شستشوی بینی به طور منظم برای  کند. اما

 .وجود ندارد تنفسی عفونت هایجلوگیری از 
 

 



 
 
 

روناویروس اند به جلوگیری از ابتال به کآیا خوردن سیر می تو

 جدید کمک کند؟

سیر یک ماده غذایی سالم است که ممکن است خاصیت ضد 

خوردن  اثرمیکروبی داشته باشد. با این حال ، هیچ شواهدی از 

 دست نیست. درویروس رونادر جلوگیری از شیوع کسیر ، 
 

 

 

 



 

ورود کروناویروس  روغن کنجد باعث جلوگیری از استفاده ازآیا 

 شود؟جدید به بدن می 

برخی از ضد خیر. روغن کنجد کروناویروس را از بین نمی برد. 

را  کروناویروستوانند ده های شیمیایی وجود دارند که میعفونی کنن

 ده های شیمیایی شاملین ضدعفونی کننا بر روی سطوح بکشند.

ژاول( و سدیم)وایتکس/آب هیپوکلریت حاویهای  ضد عفونی کننده

و کلروفرم اسید ک پراستی،  ٪75اتانول  ی دیگر مانندکلر ، یا حاللها

است.با این حال ، اگر آنها را روی پوست یا زیر بینی خود قرار دهید 

قرار گرفتن این حتی می تواند بدون تاثیر خواهد بود. ، تأثیر کمی یا 

 مواد شیمیایی روی پوست خطرناک باشد.



 
 

آیا کروناویروس جدید روی افراد مسن تأثیر می گذارد یا افراد 

 جوان نیز مستعد هستند؟

آلوده شوند.  سنی می توانند توسط ویروس جدید افراد در هر

افراد مسن و افراد با احتمال ابتال بصورت شدید به این ویروس در 

ماری های قلبی( )مانند آسم ، دیابت ، بی ایبیماری های زمینه

به افراد در هر سنی توصیه می کند که  WHOباشد.بیشتر می

و  هادستویروس ، بهداشت  برای محافظت از خود در برابر

 بهداشت تنفسی را رعایت نمایند.
 
 



 

ویروس جدید روناآیا آنتی بیوتیک ها در جلوگیری و معالجه ک

 مؤثر هستند؟

بر نمی کنند ، فقط  یخیر ، آنتی بیوتیک ها علیه ویروس ها کار

 هستند. موثر باکتری ها

بعلت ابتال به کروناویروس  ارستانبا این حال ، اگر شما در بیم

افت کنید زیرا بستری هستید ، ممکن است آنتی بیوتیک دری

 وجود دارد. بصورت همزمان عفونت باکتریاییاحتمال 



 
 

د آیا داروهای خاصی برای پیشگیری یا معالجه کرونا ویروس جدی

 وجود دارد؟

تا به امروز ، هیچ داروی خاصی برای جلوگیری یا معالجه 

توصیه نشده است.با این حال ، افراد آلوده به  ویروس جدیدکرونا

م مراقبت های الزم را ویروس باید برای تسکین و درمان عالئ

شدید باید از مراقبت های حمایتی  با عالئمو افراد  دنماین دریافت

. برخی از درمانهای خاص تحت بررسی قرار بهرمند شوند ویژه

 ارزیابی خواهد گرفت.لینی گرفته و از طریق آزمایشات با
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