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 )COVID 19( روسيكروناو يماريمانع ابتال به ب سانتيگراد 25باالتر از  يدر دما ياقرار گرفتن در معرض آفتاب و 
  .شود ينم

 يكه آب و هوا يي. كشورهامبتال شويدنيز  يگرم و آفتاب يآب و هوا در COVID 19 به ويروس جديد كرونا يدتوان يمشما 
و به طور  ستمرمبه شكل  محافظت از خود، حتما يرا گزارش كرده اند. برا COVID 19 ابتال به ي ازمواردنيز گرم دارند 

  .يدكن يخوددار ينيبا چشم، دهان و بآن ها كرده و از تماس  يزخود را تم يكامل دست ها

  
به  كرونا يددج يروسه و. ابتال بيابيد) بهبود COVID 19كرونا ( يروسوناشي از  يمارياز ابتال به ب يدتوان يمشما 

 داشت. يدخواه يزندگتمام طول  يكه شما آن را برا يستن يمعن ينا

در بدن را يروس وو  ابندسالمت خود را بازيتوانند  يم يرندگ يرا م COVID 19 بيماري ناشي از ويروس كه يافراد يشترب
تب و  . اگر سرفه،يددرمان كنعالئم حذف كامل  به منظورخود را  حتما يد،مبتال شد يماريب ين. اگر به اببرند ينباز  خود

خود تماس  يدرمان ركزتلفن با م يقاما ابتدا از طر - يدباش يپزشك يبه دنبال مراقبت ها به سرعت يد،دار مشكالت تنفسي
  .يابند يبهبود م يتيحما هاي به لطف مراقبت يمارانب يشتر. بيريدبگ
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شما  يتالنشان دهنده عدم اب ي،احساس ناراحت يابدون سرفه  يشترب يا يهثان 10قادر بودن به حبس نفس به مدت 
  .يستن يوير يگرد يماريهر ب يا) و COVID 19( يروسكروناو يماريبه ب
 عوارضست ااز افراد ممكن  يبرخبراي و تب است.  يسرفه خشك، خستگ COVID 19 ويروس جديد كرونا عالئم ينتر يعشا
رونا ك  يروسوز ناشي ا ييماربوجود  ييدتأ يروش برا ين. بهترگردد يجادا )ريهذات الالتهاب ريوي (مانند  يمارياز ب يدتريشد

COVID 19 كار  اين يد،نك ييدتا يتنفس ينتمر ينبا ارا  وجود/عدم وجود بيماري يدتوان ياست. شما نم يشآزما از طريق
  تواند خطرناك باشد. يم يحت

  
  .تواند خطرناك باشد يكند و م يمحافظت نم COVID 19 ويروس جديد كرونا الكل شما را در برابر يدننوش

   دهد. يشرا افزا يتواند خطر ابتال به مشكالت سالمت يالكل م يادز يامصرف مكرر 
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  گرم و مرطوب قابل انتقال است يبا آب و هوا يدر مناطق COVID 19 جديد كرونا يروسو
 بل انتقالوب قاگرم و مرط يبا آب و هوا يدر همه مناطق، از جمله مناطق COVID 19 يروسو تاكنون ،بدست آمده از شواهد

 يمحل يا ندگي شما وابتال به ويروس در منطقه زصورتي كه  پيشگيرانه را دراقدامات  ييآب و هوا يطاست. صرف نظر از شرا
، COVID 19 ويروس ربراب درمحافظت از خود  يراه برا ينبهتر اتخاذ نماييد.شده است  گزارش، كه قصد سفر به آن را داريد

 احتماليونت از عف و يدبر يم ينخود را از بموجود در دستان  يها يروسكار و ينكردن مكرر دست ها است. با انجام ا يزتم
  .، جلوگيري مي نماييدكن است رخ دهدمم ينيبا لمس كردن چشم، دهان و بكه 

  
  ببرد. ينرا از ب ويروس جديد كروناتواند  يسرد و برف نم يهوا
 يعيطب يد. دماببر ينز برا ا يگرد يها يماريب ياو  كرونا يدجد ويروستواند  يسرد م يكه هوا وجود نداردباور  ينبر ا يليدل

راه  ينماند. مؤثرتر يم يگراد باق يدرجه سانت 37تا  5/36هوا در حدود  آب و يا يخارج يبدن انسان بدون در نظر گرفتن دما
 يزتم يلكلا كننده محلول ضدعفونياست كه مرتباً دستان خود را با  ينا ويروس جديد كرونامحافظت از خود در برابر يبرا
  .ييدآنها را با آب و صابون بشو يا يدكن
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  .شود ينمناشي از ويروس جديد كرونا  يماريمانع از بروز ب داغ با آباستحمام 
دون در نظر بدن انسان ب يعيطب يدماشود.  ينم COVID 19 ويروس مانع از ابتال به با آب داغ حمامو يا دوش گرفتن 

اشد، تواند مضر ب يم اغد ياربا آب بسدر واقع، حمام  ماند. يم يگراد باق يدرجه سانت 37تا  5/36در حدود  حمام يگرفتن دما
كردن مكرر  زيتم COVID 19ويروس  محافظت از خود در برابر يراه برا ين. بهترگرددشما باعث سوختگي تواند  يم يراز

مس كردن لبا لي كه احتمااز عفونت و  يدبر يم ينخود را از بموجود در دستان  يها يروسكار و ينبا انجام ادست ها است. 
  .، جلوگيري مي نماييدكن است رخ دهدمم ينيچشم، دهان و ب

  
  .گزش پشه منتقل شودنمي تواند از طريق كرونا جديد ويروس 

 يكونا رك يدجد ويروس توسط پشه ها وجود ندارد.كرونا  يدجد يروسوبر انتقال  يمبن ياطالعات و مدرك يچگونهتا به امروز ه
طرات بزاق ق يقز طرا ياعطسه فرد آلوده،  ياشده در هنگام سرفه  ديجاقطرات ا يقاست كه در درجه اول از طر يتنفس يروسو
 يا يدنك يزتم يكلالمحلول ضدعفوني كننده مرتباً دستان خود را با از خود،  حافظتم يشود. برا يپخش م ينيبترشحات  يا

  .يدكن يكند خوددار يبا هر كس كه سرفه و عطسه م يكاز تماس نزد ينهمچن .ييدآنها را با آب و صابون بشو

 


