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ل کرونا ویروس به طور طبیعی در خفاش شک■
گرفته و تکامل پیدا کرده  است و همچنین
نخستین میزبان آن خفاش شناسایی شده

.است

توالی یابی کل ژنوم کرونا ویروس شباهت■
را با ویروس سارس نشان می دهد و % 96.2

با ویروس سندرم حاد تنفسی % 79شباهت 
.خاورمیانه ای دارد

ک به نظر میرسد که ویروس کرونا و سارس از ی■
جهت 2گیرنده پروتئینی به نام آنژیوتانسین

ن ها اتصال به سلول های انسانی و آلوده کردن آ
.  استفاده می کنند

ان میزبان میانی بین خفاش و انسمتاسفانه ■
از هنوز ناشناخته مانده است با این وجود برخی
مطالعات نشان می دهد که پانگولین ها ممکن
. نداست انتقال دهنده این ویروس به انسان باش

این حیوان در طب سنتی چین جهت درمان 
.سرطان و بیماری های دیگر شکار  می شود



ويروس سارس میزبان حدواسط

19كوويد 

ACE2خفاش اتصال به 

اتصال به CIVETگربه 
ACE2

ACE2موش اتصال به 

ACE2گراز اتصال به 

مسئول انتقالMپروتئین 
موادغذايي از غشا، آزاد 

سازي اجسام داخل 
سلولي

ممانعت از N,Eپروتئین
پاسخ هاي ايمني در 

میزبان و برخي 
عملکردهاي ناشناخته 

ديگر 
بیماري هايي كه احتمال ابتال 

:را افزايش میدهند
ديابت، فشار خون باال، 

ناراحتي هاي قلبي

:عوارض ناشي از ويروس
سندرم حاد تنفسي، شوک 

اسیدوز به متابولیسم سپتیک، 
سختي تصحیح میشود، نارسايي 

چندين ارگان

وظیفه Sپروتئین 
اتصال به گیرنده هاي

میزبان

ساير مولکول هاي 
ناشناخته، عملکردشان

در ورود راحتتر به 
میزبان

٢گیرنده آنژيوتانسین 

افرادي كه مستعد بیماري 
افراد با سن :شديدتر هستند

سال65باالي 
و افراد مبتال به بیماري هاي 

زمینه اي



19منشا تقريبي كوويد 

از زمانی که شیوع ویروس کرونا از ووهان چین آغاز شده است، بحث های قابل مالحظه ای در مورد■
.منشا این ویروس به وجود آمده است

م سارس و سندر. در واقع هفتمین ویروسی است که توانایی آلوده کردن انسان را دارد19کووید ■
ند اما سازی کرونا ویروس عالئم حادی را ایجاد کنوده لآتنفسی حاد خاورمیانه ای می توانند مانند 

.سایر ویروس های این خانواده با نشانه ای مالیم ظاهر می شوند

زمایشگاه یک ویروس بیولوژیکی طراحی شده در آنمیتواند مطالعات نشان می دهد که ویروس کرونا ■
.باشد بلکه تکامل آن در طبیعت اتفاق افتاده است

ا آن این ویروس از میزبان های حیوانی به انسان  منتقل شده است و از این جهت شناسایی منش■
.مهم است تا از آلودگی های بعدی جلوگیری بشود

بر انتخاب طبیعی به وجود آمده است اما صرف نظر از این بحث نظارت مداومطریق این ویروس از ■
.سینه پهلو در انسان و حیوانات از اهمیت باالیی برخوردار است



و ويروس 19كوويد فیلوژني و تنوع مولکولي بین 
هاي مرتبط با آن 

ای مطالعه ویروس هایی که از انسان، خفاش و پانگولین حاصل شده است نشان می دهد که محتو■
.  ژنتیکی آن ها پروتئین های مشابهی را تولید می کنند

در نهایت با رسم درخت فیلوژنی حاصل از این اطالعات مشخص شد که کرونا ویروس شباهت■
. زیادی به ژنوم ویروس سارس حاصل از پانگولین دارد

در همه انواع خانواده این ( اسپایک)آنالیز ها نشان می دهد که ژن مربوط به پروتئین های تاج ■
. ویروس با درصد باالیی از شباهت قابل مشاهده است

ی و ویروس مطالعات نشان می دهد که توالی این پروتئینی اسپایک های مربوط به کرونا ویروس انسان■
.سارس حاصل از پانگولین ها شباهت بیشتری به سایر ویروس های مربوطه دارد

سلول های انسانی 2همان طور که قبال اشاره شد اسپایک های سطح ویروس به گیرنده آنژیوتانسین ■
ی کند متصل شده و سپس وارد سلول ها شده و آنها را آلوده و وادار به تکثیر ویروس های بیشتری م

.  تا در نهایت سلول از این ویروس اشباع شود و منجر به مرگ سلول می شود



منشا كرونا 
ويروس

گروه

.از ساير پرندگان منشا گرفته اند3منشا تکاملي شان از خفاش بوده و گروه ٢و 1گروه . مدل تکامل ويروس كرونا



سلول هاي 
تنفسي



ويروسكرونا  ”S”و ”L”نوعتاريخچه تکاملي دو 

ویروس مختلف نشان میدهد که اکثر جهش ها در فواصل بسیار نزدیک103بررسی جهش ها در ■
م رخ رخ  داده است پس ژن های این ویروس هاپلوتایپ بوده و نوترکیبی در دو گونه آن بسیار ک

.  می دهد

”S“و ”L“طور کلی دو گونه از این ویروس شناسایی شده است که به اختصار آن ها را با به ■

نوکلئوتید 144در موقعیت Lعلت این نامگذاری به این دلیل است که در گونه . مشخص می کنند
آن در موقعیت یکسان کدون آمینواسید سرین Sآن کدون آمینواسید لوسین قرار دارد و در گونه 

.  سرچشمه گرفته است Sاز  Lگونهتحقیقات نشان می دهد که . قرار دارد

بوده و گونه دیگر % 70شیوع آن در بین انسان حدود میزان  Lگونهمطالعات اولیه نشان می دهد ■
.را به خود اختصاص داده است% S  ،30یعنی 

بوده و این نتیجه حاصل % 61.1و در خارج از ووهان % 96.3در ووهان برابر با Lدرصد ویروس نوع ■
.در ووهان نسبت به سایر مناطق بیشتر می باشدLمی شود که شیوع نوع 

پیدا افزایش  Sگونهاین درصد ها تا تاریخ هفتم ژانویه ثبت شده اند اما بعد از این تاریخ فراوانی ■
.کرده است



مبتالیان% 30
گونه اولیه این ویروس

تهاجم کمتر و سرعت شیوع 
پایین

ترموجب بیماری مالیم
عفونت ادامه دار تا شخص 

جدید مبتال شود

مبتالیان% 70
Sجهش یافته از نوع 

عتهاجمی تر و شیوع بسیار سری
موجب بیماری وخیم

درصد باالیی در هنگام شیوع 
در ووهان



درصد شیوع آن ،Lاصلي اين است كه چرا با وجود تهاجمي تر بودن گونه سوال 
كاهش پیدا كرده است؟ 

این . ردیک توضیح ممکن این است که از ماه ژانویه دولت چین پیشگیری و کنترل جامع را آغاز ک■
به وجود بیاید، که بسیار مهاجم و Lمداخله های انسانی باعث شد تا یک فشار انتخابی علیه نوع 

فشار انتخابی کمی از طریق مداخله های انسانی Sاز طرف دیگر نوع . قدرت تکثیر باالیی داشت
که همچنین فرضیه ها حاکی از این است. روی آن وجود دارد که باعث افزایش فراوانی آن شده است

ز لحاظ نکته ای جالب ا. فشارهای انتخابی می تواند اثرات متفاوتی بر دو نوع ویروس داشته باشد
تقاد دارد اعطبیعت در برد-بردبازی رفتار ژنتیکی  در مورد ویروس  کرونا وجود دارد  اینست که به 

درصد به سی مالیم که اخیرا میزان آن از یا Sنوعو راز بقای خودش را با اید با انسان کنار می 
یزبان پنجاه درصد رسیده است، ماندگاری خود را تضمین می کند بطوریکه  هم ویروس در سلول م

هم میزبان شرایط حادی ندارد اما انتقال و نشر ویروس در جامعه راحت می شود و  بماند و زنده 
ی کند از این بازی طبیعت هم استقبال ماست برای افرادی که بیماریهای زمینه ای دارند خطرناك 

به نوعی که افرادی که بهروری پایین دارند غربال می شوند  بخاطر همین است که اختالالت
حساب زیستی ژنتیکی از سن پنچاه به بعد بیشتر بروز پیدا می کنند، به عبارت ساده نوعی تسویه

!  است



19طبیعت و مقصر جهاني شدن بحران كويد 

همان طور که کرونا ویروس در سراسر کره ■
زمین در حال پخش شدن است اقتصاد جهان 
و حتی ساختارهای اجتماعی را تضعیف کرده

.  است

ر و صاحب نظران به دنبال مقصسیاستمداران ■
ل الگوهای قاب. هستند تا آن را سرزنش کنند

کن را پیش بینی آنگونه است که واشنگتن، پ
مقصر می داند و همچنین در مقابل پکن، 

.  واشنگتن را سرزنش می کند

مقصر واقعی کیست؟ طبیعت و نیروهایاما ■
.عظیم جهانی



اجتناب ناپذيري از ويروس
ب قدرتمندتر نیرویی به مرات)ویروس جدید نتیجه قابل پیش بینی یک روند کامال عادی تکامل است ■

لی سال است که بسیاری از بیماری های عفونی کنترل شده اند و عامل اص100به مدت (. از سیاست
تی آن پیشرفت چشمگیر در بهداشت و درمان در سراسر جهان غرب است و تاحدی کمتر نقش آن

.بیوتیک ها، واکسن ها و ضد ویروس ها

کن آن ها مم. باکتری ها، ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا نیز در معرض فرآیند تکاملی قرار دارند■
.ننداست با وقوع جهش های تصادفی سازگارتر شوند و حتی با وجود مداخله های انسانی، زنده بما

ا سازگار تکامل نیرویی بسیار قدرتمند است که با تغییر محیط ها به همه موجودات کمک می کند ت■
دار شدن این دقیقا می تواند توضیح پدی. جهش موتور محرك قدرت تکامل است. شوند و زنده بمانند

.باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها را شرح دهد



در سال هاي اخیر ما شاهد بسیاري از مشکالت خطرناک
اما چرا چین؟ . هستیم كه از چین منشا گرفته اند

ات دلیل آن می تواند شامل موارد بسیاری بشود از جمله تراکم باالی جمعیت در این ناحیه، خدم■
گر یک صد سال پیش ا. بهداشتی سطح پایین تر از جامعه غربی، آب وهوا و توسعه سریع اقتصادی

.  دبیماری در چین پدید می آمد، مدت زمان زیادی طول می کشید تا در سراسر جهان گسترش یاب
مین اما با پیشرفت سریع اقتصاد چین و پرواز های مکرر بین قاره ای که چین را به تمام نقاط ز
مانطور که متصل می کند، عوامل بیماری زایی جدید می توانند خیلی سریع تر گسترش پیدا کنند، ه

.امروزه شاهد آن هستیم



جهش هاي طبیعي
گاهی اوقات این جهش های . مانند تمام موجودات زنده، ویروس ها نیز دائما درحال جهش هستند■

.تصادفی ممکن است باعث افزایش انتقال ویروس یا افزایش واگیر آن می  شوند

رد خود اگر میزبان خود را از بین ببزیرا . افزایش حدت به هر دلیل برای عامل بیماری زا خوب نیست■
زبان اگر میزبان های جایگزین وجود نداشته باشند که قبل از مرگ می. نیز همراه آن از بین می رود

نقرض فعلی آلوده شوند، جمعیت ویروس های کشنده تازه جهش یافته به سرعت کاهش می یابد و م
.می شوند

اما به . وقایع جهش زا همیشه در پاتوژن های موجود در مناطق پر جمعیت مانند آفریقا رخ می دهد■
ر همان دالیل اقتصادی، ارتباط کمتری با سایر نقاط جهان وجود دارد بنابراین بیماری به راحتی د

ه بیماری ابوال برای مثال می توان ب. منطقه جغرافیایی باقی می ماند و گسترش بیشتری پیدا نمی  کند
قه اشاره کرد که در غرب آفریقا اتفاق افتاد و با وجود چند استثناء همچنان تا حد زیادی در منط

.باقی ماند



، هندمیدكودكان عالئم خفیفي از كرونا ويروس را نشان 
ناقلین بسیار مناسبي براي آن میباشنداما 

در . سال انجام شده است15ماه تا 2مورد از کودکان و نوزادان بین 745مطالعاتی در چین بر روی ■
فته واقع این افراد در معرض این ویروس از طریق افراد مبتال در خانواده خود یعنی والدین قرار گر

ادند و تنها این کودکان در حالی مورد تست قرار گرفته اند که هیچگونه عالئمی را نشان نمید. بودند
.از آن ها نتیجه تستشان مثبت شد% 1.3به دلیل والدین آلوده مورد آزمایش قرار گرفتند و تنها 

ب خبر خوب دیگر این بود که کودکان طی آلوده شدن به این ویروس دچار تب شدند اما درجه ت■
ی نیز همچنین مواردی از سرفه، گلودرد و گرفتگی بین. درجه سلسیوس باالتر نرفت39آن ها از 

ی و عالئم دیگری که در بزرگساالن مشاهده شد مانند گرفتگاز اما هیچکدام . مشاهده شده است
ه عکس های گرفته شده با کمک اشعه ایکس از قفس. درد عضالت و سردرد، در آن ها دیده نشد

.سینه آن ها هیچ نشانی از عفونت را نداشت

ن ناقلین همچنان که بسیاری از کودکان فاقد عالئم یا دارای حداقل عالئم هستند میتوانند  به عنوا■
.  بالقوه ای برای ویروس بوده و بزرگساالنی را که با آن ها در تماس هستند آلوده کنند



رنگ زرد نشانه ویروس روی سطح سلول، رنگ مشکی و )تصویر میکروسکوپ الکترونی از یک بافت آلوده به ویروس
(بنفش نشانه سلول ها و بافت



و سیستم قلبی و عروقی19کووید 

ستمسیواقعدرکروناویروسبالینیعالئم■
ازبرخیامامی کند،درگیرراتنفسی
یعروقوقلبیشدیدضعفدارایبیماران
 هایبیمارییهابتالاین،برعالوه.هستند

مرگخطرافزایشباعثعروقیوقلبی
ازناشیصدماتدركبنابراین.می شود

وعروقیقلبیسیستمبهویروسکرونا
باالییاهمیتازاساسیمکانیسم های

ایندرمانطوریکهبهاست،برخوردار
وباشدموثروموقعبهمی تواندبیماری

.یابدکاهشمیرومرگ

میزان مرگ و میر ناشي از كرونا و برخي بیماري هاي زمینه اي

فشار خون 
باال

ديابت

بیماري
قلبي

سرطان

بیماري 
تنفسي

بدون هیچ 
بیماري



و سیستم قلبي و عروقي19كوويد 
تنفسیحادسندرم:قلبيحادصدمات■

خانوادهازویروسیکآندلیلکهخاورمیانه ای
قلبیحادمشکالتایجادباعثاست،19کووید
لحاظازویروسدواینکهآنجاییاز.میشود
هماناستممکنهستند،هممشابهپاتوژنی

41هراز.شوددیدهافراددرشدیدقلبیمشکالت
نارساییعالیمنفر5ووهان،درویروسبهمبتالنفر

دلیلبهنفر4نفر5ایناز.می دهندنشانراقلبی
از.شدندمنتقلICUبخشبهشدیدمشکالت

بعضیشده اندمبتالکروناویروسبهکهافرادیبین
زشکپبهقلبیمشکالتدلیلبهتنهابیماراناز

کالتمشهیچگونهتقریباافراداین.کرده اندمراجعه
بهالابتتستنهایتدرامانداده اندبروزراتنفسی

بیناز.استشدهاعالممثبتآن هادرکرونا
%11.8شده اندتلفکرونابهابتالاثردرکهافرادی

.داشته اندقلبیزمینه ایمشکالتآن ها

آنزیم:٢آنژيوتانسینگیرندهو19كوويد■
حسطدرکهاستآمینوپپتیدازیک2آنژیوتانسین

درمهمینقشومیگیردقرارسلویغشاهای
.داردایمنیسیستموعروقیوقلبیهایسیستم

وباالخونفشارایجادوقلبعملکرددرهمچنین
ایناین هابرعالوه.می باشداهمیتدارایدیابت

داردکرونابیماریایجاددرعملکردینقشگیرنده
اینبهخودسطحیتاج هایطریقازویروسزیرا

ردگیرندهاینهمچنینمی شود،متصلگیرنده
. شودمیبیانباالییمیزانبهقلبوریهسلول های

ابداروهاییازباالخونفشاربهمبتالبیماراندر
ادهاستفآلدوسترون-آنژیوتانسین-رنینعنوان

سطحافزایشباعثدارواینطرفیاز.می شود
ندهگیریکاینومی شودآنژیوتانسینگیرنده

.می شودمحسوبکروناویروسبرایعملکردی
ایدبباالخونفشاردارایوکرونابهمبتالبیماران
داروهاسایرباودهندتغییرراخوددارهای

.کنندجایگزین



اسپایکاسپایک

مهارکننده

تکثیر ویروس

واکسن علیه 
اسپایک

مسدود كننده
ACE2گیرنده 

گزينه هاي درماني

ACE2انحالل 

محافظت 
بافتي

انژيوتنسینوژن

رنین
1آنژيوتانسین 

بافت آسیب 
ديده



كروناتخمین واقعي میزان مرگ ومیر ناشي از 
نفر در خارج از چین برای بیماری کرونا 303،154بیمار در چین و 81،008، 2020از اول مارس سال ■

، در %3.6مورد تلفات گزارش شده است معادل مرگ و میر 3،255در بین بیماران چینی . شناسایی شده اند
با . می باشد% 1.5مرگ در خارج از چین گزارش شده است که معادل درصدی آن برابر 12،962حالیکه در 

ینده نرخ این حال، این میزان مرگ و میر بر اساس تعدادگزارشاتی است که تایید شده از عفونت است که نما
همزمان با برای تعیین نرخ اصلی مرگ و میر باید تعداد تلف شدگان و تعداد مبتالیان. مرگ واقعی نیست

یف قابل ذکر است که موارد بدون عالمت و دارای نشانه های خف. کسانی که فوت کردند، را محاسبه کنند
.بنابراین نمیتوان در میزان مرگ و میر واقعی لحاظ شود.  قابل شناسایی نیستند

روز فرض می شود، در حالیکه زمان متوسط 14حداکثر مدت آلوده شدن و ظاهر شدن عالئم بیماری تا ■
اخیرا سازمان بهداشت جهانی گزارش . روز است10شروع عالئم تا بستری در بخش مراقبت های ویژه حدود 

.داده است که زمان شروع عالئم و مرگ از حدود دو هفته تا هشت هفته متغیر می باشد

روز 14تخمین دوباره میزان مرگ و میر که از تقسیم تعداد مرگ و میر به تعداد کل افراد مبتالیی که از ■
داین بر این اساس که از داده های سازمان بهداشت جهانی استفاده ش. پیش شناسایی شده  اند، بدست آمد

اين تخمین ها با در نظر .محاسبه شد% 5.6و برای مناطق خارج از چین برابر با % 15.2میزان برای چین 
هد كه اين تخمین ها نشان مي د. گرفتن تاخیر در بین شروع بیماري و زمان مرگ افزايش مي يابد

.باشد% ٢0میزان مرگ و میر در ووهان ممکن است 





سن و جنسیت 
شکالتی در آغاز، تمامی مبتالیان به این بیماری بزرگساالن گزارش شدند همچنین تمامی موارد با م■

.مشابه ذات الریه به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند

در مطالعه دیگری . سال بوده است60تا 20افراد سنشان بین % 66/7نفر حدود 44،672از بین ■
%(  0/9% )1حدود کمتر از . سال بوده است70بیماران سن شان باالی % 15/2مشاهده شد که تنها 

.سال را تشکیل میدهند14را کودکان تازه متولد شده تا 

ر باشد در این میزان میتواند متغی. باشدمطالعات نشان میدهد میزان ابتال مردان بیشتر از زنان می■
.بوده است% 73/2و در مطالعه دیگری این میزان % 51/4برخی از موارد درصها میزان ابتال مردان را 

ن بیشتر به طور کلی تمام افراد با هر میزان سنی میتوانند به این ویروس دچار بشوند اما افراد با س■
فاکتور را بیشتری نشان میدهند و سن باال می تواند نقش یک ریسکشدت عالیم این بیماری با 

.داشته باشد



درصد مرگ ومیر ناشي از كرونا ويروس و رابطه آن با سن

سن

درصد مرگ و میر



ريسک فاكتور ها
ت ریسک فاکتور های احتمالی هنوز مشخص نیس■

افراد بیماری های زمینه ای مانند % 50/5اما در 
افراد دچار % 14/9. اندقلب و عروق  مشاهده شده

.هم به دیابت مبتال بودند% 7/4فشار خون و 

ر در مطالعه دیگری نشان داده شد که فشار خون د■
عد درصد بیشتری از بیماران مشاهده شده است و ب

هایت از دیابت بیشترین میزان را داشته است و در ن
.دچار بیماری های قلبی و عروقی بودند% 4/2

همچنین برخی شواهد نشان میدهد که مصرف ■
دی از تعدا. سیگار میتواند خطر ابتال را افزایش دهد

.موارد هم دچار بیماری های کلیوی و کبد بوده اند



19كوويد 

ناقلین

ناقلین

پیشگیري

ريسک فاكتورها

عالئم

تنگي نفس سرفه

تب سال65افراد باالي كودكانافراد سیگاريدرد سینه

ذات الريه خلط



:  مصرف كننده دارو هاي ضد ويروسي
ريتوناوير-لوپینوير

گروه شاهد

روز

ود
هب

ن ب
زا

می



حاملگي و كرونا ويروس

ن با این حال عالیمی که در ای. اطالعات محدودی در رابطه با افراد حامله مبتال با کرونا وجود دارد■
ان زود در چند مورد باعث سقط جنین و زایم. افراد دیده شده است مانند دیگر مبتالیان بوده است

. در دو مورد ابتال حاملگی به سزارین ختم شده است. هنگام رخ داده است

.در تمام موارد تست ابتال به کرونا در نوزادان منفی بوده است■

.مکانیسم های ایمنی در زنان باردار سه برابر بیشتر از زنان دیگر است■



طي دوران شیوع كرونا، بسیاري از خدمات و مراقبت هاي دوران حاملگي 
.بايد اينترنتي باشد

شخص 
حامله

ويزيت مجازي و 
مراقبت هاي ويژه 

قبل از زايمان
پشتیباني از 

شیردهي

ويزيت هاي مجازي 
پس از زايمان

سالمت ذهني و 
مراقب هاي آن

اندازه گیري فشار : نظارت در منزل
..خون، وزن، ضربان قلب، قند خون و 

:  مشاوره با افراد متخصص
مشاوران دارويي، مشاوران 

ژنتیکي

ارتباط آنالين با ارائه 
دهندگان خدمات



بايد طي دوران ها خانواده حمايت هايي كه 
قرنطینه شوند

ایجاد امکانتی برای ویدیو چت با کلینیک های درمانی و کادر درمانی آن. 1

ارتباط برقرار قرار کردن از طریق . 2Telemedicineو از راه دور

قرار دادن منابع جامع و کامل در اختیار والدین. 3

مراجعه به کارشناسان رسانه ها از طریق رادیو و تلویزیون. 4



19محافظت از كودكان طي دوران شیوع كوويد 

اطمینان از ایجاد ایستگاههای شست و شوی دست در مراکز درمانی کودکان، مدارس، مراکز ■
.مراقبت از کودکان و سایر مکان هایی که کودکان از آنها بازدید می کنند

.برقراری ارتباط ایمن و منظم بین فرزندان و والدینی که به طور موقت از هم جدا هستند■

ران ها به منابع غذایی مناسب و به خصوص کودکان در طی دوخانواده اطمینان کامل از دسترسی ■
قرنطینه

.ان کنندوقفه در تشکیل مدرسه را از طریق آموزش از راه دور مانند تلویزیون یا رادیو یا آنالین جبر■

ا اطمینان از امکانات بهداشتی در دسترس کودکان و آموزش مراقبت های الزمه از طریق رسانه ه■

جه برای حمایت از سالمت روان برای کودکان طی دوران قرنطینه و یا به هنگام معالویژه اقدامات ■
کودکان مبتال

دکانی را که معلمان و سایر کارکنان آموزشی باید با عالئم پریشانی آشنا باشند و نحوه حمایت از کو■
.بدانند، نشانه های آن را دارا می باشند 



كرونا و حیوانات خانگيس ووير
این . در جزیره ای در هنگ کنگ چین یک سگ از نژاد ژرمن تست کرونایش مثبت اعالم شد■

.دومین سگی است که تست ابتال آن مثبت اعالم شده است

بر سگ های آلوده و انجام نظارت : وزارت کشاورزی، شیالت و حفاظت در بیانه ای اعالم کرد■
.آزمایش های مکرر ادامه خواهد داشت

ا دولت هنگ کنگ از مردم خواسته است که حیوانات خانگی خود را رها نکنند و از بوسیدن آنه■
.  اجتناب کنند

بنی بهداشت جهانی حیوانات مستقر در پاریس و امریکا اعالم کرده است که هیچ مدرکی مسازمان ■
.بر وجود حیواناتی مانند گربه وسگ به عنوان میزبان های گسترش دهنده ویروس وجود ندارد



توقف شیوع و گسترش ويروس

بدون پاسخ جمعي

از اولین مورد شناسايي شده

انه
وز

ن ر
الیا

بت
د م

دا
تع

ظرفیت بیمارستان ها و مراكز درماني

بررسي رابطه بین پاسخ جمعي و ظرفیت بیمارستان ها و مبتاليان
روزانه



(بهترين راهکار)پاسخ جمعي قدرتمند 



(كوتاه مدت) پاسخ جمعي قدرتمند 
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