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از مصرف مواد غذایی و نووشونودنوی         -1

و (  بویژه شتور ) غنربهداشتی و تماس با دام 
لبننات غنرپاستوریزه در طوو  سو ور        

 .خودداری شود
 
بهداشت فردی مانند شوتوتو ووی       -2

صحنح دست و رعایت بهداشت تن توی  
 . را جدی بگنرند

 
کتانی که احتما  دارد بونومواری        -3

MERS     در آنها به نوع شدید تبودیو
شود تا جائنکه برای ان مقدور است از 

متافرت خود در سا  جاری 
 .صرف نظر نمایند

 
در صورتی که در عرض   -4
ه ته بعد از بوازش وت      2

احتواس  (  متوافور  ) زائر 
کتالت، تو،، عوالئو         

تن تی، عالئ  شوارشی مانند اسها  
حتما به پزشک مراجعه نمایان شود 

شود و او را در جریان س ر اخونور     
 .خود قرار دهد

 
درصورت ابتال به بونومواری        -5

تن تی از ماسک است اده نمایند و 

رد صورتی هک فردی بعد از بازگشت از رعبستان  یا 
کشوراهی رعبی سواحل خلیج افرس هب اریان دچار تب و 

یا اسهال گردید هب او توصیه نمائید ات ضمن عالئم تنفسی 
شت فردی و استفاده از ماسک حتما هب  رعایت بهدا

شتی ردمانی  زپکش مراجعه نماید  و هب زندیکترین مرکز بهدا
 .اطالع داده شود



کوروناویروس ها نوعی ویروس هستند   

که عموماً باعث سرماخوردگی معمولی 

در انسان می گردن ، امّا برخی از آندادا   

می توانن  باعث بیماری تنفسی ش ی تر و  گاهی  SARSمانن  

 . مرگ بیمار شون 

برای اولنن بوار در       MERSکوروناویروس 

عربتتان شناخته شد و هرچند در بتنواری  

تب،   ) باعث عالئم شبیه بیماری آنفدودواند ا        از افراد

در گروهی از   می گردد اما   (  گاهی اسهالو سرفه  بدن درد 

ممکن است بداعدث بدیدمداری           (  مانن  سالمن ان) بیماران  نی  

 . ش ی تر تنفسی و بستری در بیمارستان شود

 در چه کسانی بيماری شدید تر می شود؟ 

مانن  بیماری تندفدسدی،    ) م من سابقه بنماری در کسانی که 

، داشته ان  یا به هر دلیودی سدیدسدتدم        ( قوبی، کب ی یا کویوی

یا درمان هدای    دیابت، مانن  ) دفاعی ب نشان ضعیف ش ه است 

، مدمدکدن اسدت بدیدمداری            ( دارویی ضعیف کنن ه ایمنی ب ن

ش ی تر ش ه و منجر بده بسدتدری و           MERSکوروناویروسی 

افراد جوان که تغذیه سالم داشتده و از      .  گاهی فوت بیمار گردد

سالمت کافی جسمی باتری برخوردار هستن  در صورت عفونت 

 . به این ویروس، بیماری خفیف تری را معموال تجربه می نماین 

 انواع کوروناویروس ها چه هستن ؟ 
عالئم بیماری و  واکسن  چیست؟ MERSکوروناویروس 

 و درمان

درجه  33درجه حرارت باالی 

 تب سانتنگراد
سرفه، گوودرد و سایر عالئم 

تنفسی در اغوب بیماران دی ه 
 سرفه

برخی بنماران دچار اسها  ننز 

 می شوند

 اساال

در صورت احساس تنگی نفس بای  

 هرچه زودتر به پ شک مراجعه نمود
 تنگی نفس

در حا  حاضر کوروناویروس جدید واکتون و    

و در مدوارد شد ید         ندارد درمان قطعی دارویی 

بیماری، درمان حمایتی در بیمارستان اندجدام مدی      

 . گردد

 چيست؟ MERSراه انتقال بيماری 
راه انتقال دقیق این ویروس مشخص نش ه است اما بده    

نظر می رس   از راه قطرات تنفسی و ترشحات ب ن قابل 

 . انتقال باش 

همچنین احتمال می رود که تماس با ب اق و ترشحدات بد ن     

شتر و مصرف شیر غیرپاستوری ه آن حیوان 

 . باعث بیماری گردد

 :راه های پيشگيری

  شامل شستن صدحدید     رعایت اصول بهداشت فردی

مخصوصا قبل از تدمداس دسدت بدا         ) دست ها به دفعات 

ح اقدل یدک     ) ، رعایت فاصوه ( چشم و قبل از غذا خوردن

با فرد بیماری که سرفه می نمای ، در پیشگیدری از    (  متر

 توصیه می شود . ابتال به این بیماری موثر هستن 

       متافرانی که به ک ورهای عربی مانونود اموارات

متحده عربی، عمان، قطر، اردن و مخصووصوا بوه      

زائرانی که به عربتتان متافرت می نمایند از خرید 

و مصرف مواد غذایی و آشامندنی غنرمطمونون از     

دست فروشان خودداری نمایونود و از مصورف          

 .  شنرغنرپاستوریزه شتر ننز پرهنز داشته باشند

به مراتب از بدیدمداری     MERSدر بیماری واشنری فرد به فرد 

آنفووان ا و سرماخوردگی کمتر است اما در تماس های ند دیدک    

ممکن است به افراد دیگر منتقل شدود    بيمارستانی و خانگی 

پدرسدندل    .  از این رو رعایت با اشت فردی توصیه مدی شدود      

بیمارستان بای  عالوه بر دقت در شستن دست ها از مداسدک و     

 . دستکش نی  بطور صحی  استفاده نماین 

 

از تماس دست الوده به چشم، دهان و بدیدندی      

 .خودداری شود

سرفه از دستما  اسوتو واده    باید در موقع 

در صورتی که دستمال هنگام سدرفده     شده و 

نمودن در دسترس نیست از آستین لباس در   

 .ناحیه آرنج می توان استفاده نمود
 

دستها با آب و صابون یا با محلولهای الکلی پاک کننوده   

 . دست شتت و شود


