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 صفحه 2

رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرد

 شناسایی 743 مورد ابتالی جدید 
قطعی به کووید-19 در کشور

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت:

100هزار نفر از کارکنان سالمت 
ایران پای کار نبرد با کرونا هستند      
کشورها خصومت  را کم کرده و برعلیه این دشمن مشترک، متحد شوند

 صفحه 2

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران عنوان کرد

 لزوم اعمال سختگیرانه تر 
مداخالت در تهران

از سوی مرکز سالمت محیط و کار
 وزارت بهداشت منتشر شد

راهنماي بهداشت فردی
 براي مقابله با کروناویروس

 نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در گیالن:

نیمی از بیماران  حاد تنفسی
 در گیالن بهبود یافتند

تقدیر رئیس هیات اعزامی سازمان جهانی بهداشت 
از اقدامات ایران:

 نخستین کیس ویروس کرونا 
30 بهمن در ایران ثابت شد

 صفحه 3

اماکن سیاحتي و زيارتي را تعطیل کنید

مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی در نامه ای به وزير بهداشت:

عکس آرشیوی است



مدیر کل سازمان جهانی بهداشت و 
تنی چند از همراهانش روز جمعه 
شانزدهم اسفندماه در جلسه ای که 
به منظور هماهنگی و آموزش برگزار 
شده بود، شرکت کرد و ضمن ایراد 
سخنانی درخصوص کنترل و مقابله 
با کووید-19، به سواالت خبرنگاران 
که برخی به صورت آنالین با جلسه 
در ارتباط بودند، پاسخ گفت. این 
طریق  از  زنده  صورت  به  جلسه 
بهداشت  جهانی  سازمان  سایت 

هم منتشر شد.
 به گزارش سپید، تدروس آدهانوم 
با اشاره به هشتم مارس )هجدهم 
اسفند( و روز جهانی زنان، نقش 
تامین سالمت خود و  زنان را در 
جامعه، بسیار مهم دانست و گفت: 
را  جهان  کار  نیروی  درصد   75«
سازمان  می دهند.  تشکیل  زنان 
جهانی بهداشت برای اینکه بتواند 
به هدف توانمندسازی زنان دست 
یابد و از این طریق، سالمت جوامع 
را تامین و تضمین کند، برنامه های 

زیادی دارد.«
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در 
ادامه با بیان اینکه اصل اول در همه 

کشورها باید »جلوگیری از انتشار بیماری« باشد، تاکید 
کرد: »یعنی اصل اول باید شامل اقداماتی ازجمله یافتن 
بیماران جدید، گرفتن تست، ایزوله کردن و مراقبت 
پزشکی باشد. همچنین تماس های هرکدام از این افراد 
مهم است. بنابراین الزم است ردیابی شود و کسانی 
که با آنها در تماس بود ه اند هم پیدا شده و آنها هم 

مهار شوند تا بیماری پخش نشود.« 
تدروس تصریح کرد: »اگر این کار را نکنیم، بیمارستان ها 
فرصت نخواهند داشت و عقب می افتند. بنابراین برای 
اینکه بیمارستان ها فرصت پیدا کنند به بیماران بدحال تر 
سرویس دهند، باید ورودی بیمارستان ها را کم کرد. 
همچنین برای اینکه به دولت ها فرصت بدهیم که بتوانند 
سیستم سالمت شان را حمایت کنند، باید تعداد موارد 

ابتالی جدید را کم کنیم.«
وی افزود: »حتی برای اینکه بتوانیم شانس پیدا شدن 
واکسن و داروهای جدید را به انسان ها داده و جان  
آنها را نجات دهیم، باز هم الزم است که از ابتالی 

موارد جدید پیشگیری کنیم.«
مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با اشاره به جلسه ای 
جهان  دانشمندان  از  نفر   400 با  گذشته  ماه  در  که 
9 محور  آن جلسه،  »طی  است، گفت:  برگزار شده 
اساسی تحقیقات در زمینه کووید-19 تعیین شد ازجمله 
اپیدمیولوژی، واکسن، تشخیص،  تحقیقات در مورد 
داروهای درمانی و همچنین مالحظات اخالقی و علوم 

اجتماعی مرتبط با ویروس کووید-19.«
وی گفت: »درحال حاضر اولویت اصلی تحقیق در 
بیماری کووید-19، نجات جان انسان هایی است که 
در همه دنیا به علت این بیماری جان خود را از دست 
می دهند. اولویت دوم، تهیه واکسن و دارویی است که 

بتواند در آینده باعث بهبودی شود.«
تدروس تاکید کرد: »بسیار مهم است که بین دانشمندان 
همه کشورهای دنیا هم افزایی به وجود آید تا با استفاده 
از مجموعه امکانات سازمان جهانی بهداشت بتوانند 
برمبنای  و  درست  دستورالعمل های  و  گایدالین ها 

شواهد ارائه کنند.«
وی اضافه کرد: »پروتکل های اصلی در سازمان جهانی 
بهداشت تدوین شده و هر کس در دنیا بخواهد مطالعه ای 
انجام دهد، بهتر است به گروه های تحقیقاتی ما وصل 

شده و مطالعاتش را بر این اساس انجام دهد.«
افریقای جنوبی  و  »فرانسه  گفت:  تدروس همچنین 
بالینی  کارآزمایی  مراحل  که  کرده اند  آمادگی  اعالم 
داروهای کاندید شده برای درمان کووید-19 را در 

کشورهایشان انجام دهند.«
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در بخش دیگری از 
سخنان خود به مساله »بی خانمان ها« اشاره کرد و گفت: 
»مسئله بی خانمان ها و پناه  جویانی که بین کشورها آواره 
هستند یکی از موضوعات مهم در کشورها است و 
ما شدیدا نگران شیوع اپیدمی در میان آنها هستیم.« 

تدروس در ادامه به پروتکل های تحقیقاتی و ازجمله 
40 نوع تست تشخیص و 20 واکسن اشاره کرد که 
از کشورهای مختلف برای سازمان جهانی بهداشت 
ارسال می شود. وی گفت: »محققین برای تحقیقات 
درحال  که  دارند  ما  از  مالی  کمک  تقاضای  بیشتر، 

بررسی درخواست آنها هستیم.«
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در خالل این جلسه 

چندین بار تاکید کرد که این سازمان به دنبال ایجاد 
مکانیسم هایی است که اگر به واکسن یا داروی موثری 
برای کووید-19 دست یافتند، قیمت آن خیلی گران 
نباشد و دسترس همه مردم دنیا قرار گیرد. وی گفت: 
»قرار نیست داروی بسیار گران و غیرقابل دسترس از 
سوی سازمان جهانی بهداشت مورد حمایت واقع شود 
تا در نتیجه دارو فقط در دسترس کشورهای غنی باشد.«
عنوان  به  از چین  بهداشت  سازمان جهانی  مدیرکل 
جهان  در  دارویی  اولیه  مواد  تولیدکننده  بزرگ ترین 
نام برد و خاطرنشان کرد: »آسیبی که به اقتصاد چین 
این  از  کند.  تهدید  را  دنیا  کل  بود  ممکن  خورده، 
جهت که ممکن بود در کل دنیا با کمبود داروهای 
دیابت،  درمان های  آنتی بیوتیک ها،  مثل  دیگری  مهم 
و  سل   ،HIV درمان های  هایپرتانسیون،  درمان های 
اتفاق  این  خوشبختانه  ولی   شویم.  مواجه  ماالریا 
نیفتاد. چون کارخانه های چین خودشان را بازیافتند 
و تولیداتشان را دوباره از سر گرفتند و ضمنا کشورهای 
دیگر هم از انبارهایشان استفاده کردند و تولید همین 
محصوالت در سایر کشورهای دنیا هم شروع شده و این 
زنجیره تامین داروهای اساسی در کل دنیا خوشبختانه 

آسیب نخورده است.«
تصریح  خود  سخنرانی  پایان  در  آدهانوم  تدروس 
کرد: »ما به جای ترس، باید آن را به حقایق علمی و 
واقعیت های موجود تبدیل کنیم؛ به جای شایعه ها و 
حرف های بی پایه در جامعه، باید آنها را به حرف های 
مدون و استدالل منطقی و صحیح تبدیل کنیم؛ به جای 
اینکه به دنبال برچسب زدن و پیدا کردن مقصر باشیم، 
باید دست یکدیگر را گرفته و همه با هم متحد باشیم 
تا بتوانیم بر این دشمن مشترک بشریت فایق بیایم.«

پرسش و پاسخ
در ادامه جلسه ای که با حضور مدیرکل سازمان جهانی 
بهداشت و دستیارانش برگزار شد، به سواالت تعدادی 

از خبرنگاران و حاضران پاسخ داده شد.
تدروس آدهانوم در پاسخ به این سوال که آیا چین 
نباید از جامعه جهانی عذرخواهی کند، گفت: »االن 
به هیچ وجه وقت این حرف ها نیست و این حرف ها 
از هدف  را  ما  و  می شود  اذهان  تشویق  باعث  فقط 
اصلی مان بازمی دارد. اپیدمی ها از هر جای دنیا ممکن 
 H1N1 است شروع شوند. همانطور که آنفلوانزای
از آمریکای شمالی و ابوال از کنگو در افریقا شروع 
بنابراین  شده.  شروع  چین  هم  از  کووید-19  شد،  

فرقی نمی کند.«

100هزار نفر از کارکنان سالمت ایران پای 
کارند

وی در پاسخ به سوالی درخصوص ایران، ضمن مثبت 
ارزیابی کردن اقدامات ایران درمبارزه با کووید-19 
اظهار داشت: »اول اینکه سیستم سالمت ایران سویچ آپ 
شده وبه پا خواسته است. نکته دوم اینکه در ایران 
مدیریت خوب و یکپارچه ای انجام می شود و درواقع 
تمام حاکمیت پشت مبارزه با کروناست. و نکته سوم 
اینکه حداکثر 100هزار نفر از کارکنان سالمت ایران 
با کرونا هستند.  نبرد  فعالیت و  پای کار و در حال 
به هرحال برای حل هر مشکلی، ابتدا باید صورت مسئله 
مشخص شود. چین و کره این کار را انجام داده اند و 

حاال ایران هم وارد این مرحله شده و کارهای تست 
و تشخیص را بهتر انجام می دهد.«

کشورها مسائل سیاسی را وارد قضیه نکنند
مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در ادامه، درخصوص 
برخی تنش های سیاسی که بین دو کشور ژاپن و کره 
در مورد محدودیت های مسافرتی ایجاد شده، گفت: 
»از همه دولت ها می خواهیم که مسائل سیاسی را وارد 
قضیه نکنند.« وی در پاسخ درباره اینکه برای سفرها 
روشنی  پاسخ  خیر،  یا  شود  اعمال  محدودیت  باید 
و  است  علمی  کامال  بحث  یک  »این  گفت:  و  نداد 
پزشکان و کلینیکسین های کشورهای مختلف باید با 
هم تماس بگیرند و تجربیات خود را به یکدیگر منتقل 
ایران  کنند. همین االن پزشکان متخصص چینی در 
هستند و تجربیاتشان را منتقل می کنند. امروز ویروس 
کووید-19 دشمن کل جهان به شمار می رود و همه 
کشورها باید خصومت هایشان را کم کرده و برعلیه 

این دشمن مشترک با هم متحد شوند.«

آیا ویروس در فصل گرما هم می ماند؟
در ادامه جلسه پرسش و پاسخ، خبرنگاری از رومانی 
درمورد فصلی بودن یا نبودن بیماری کووید-19 سوالی 
را مطرح کرد. وی پرسید: »آیا با شروع فصل گرما، 

شاهد پایان انتشار ویروس خواهیم بود؟«
 مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: »ما 
هنوز نمی دانیم که رفتار این ویروس در فصول مختلف 
چگونه است. این امید کاذبی است که برخی می گویند 
با گرم شدن هوا این عفونت محدود می شود. ما باید 
خودمان را  آماده کنیم. البته اگر محدود شود که خیلی 
خوشحال خواهیم شد ولی نباید برنامه ریزی هایمان را 

براساس این امید کاذب انجام دهیم.«
سوال دیگر خبرنگار رومانی درمورد این بود که چه 

بیمارانی اندیکاسیون تست دارند؟
تدروس آدهانوم در این باره گفت: »راهنماهای دقیقی 
با جزئیات روی سایت سازمان جهانی بهداشت وجود 
دارد که می توانید به آنها رجوع کنید. البته چیزی که 
آنجا نوشته شده، به صورت حداکثری است. یعنی گفته 
شده که چه کسانی باید تست بدهند ولی هر کشوری 
باید براساس امکانات و شرایطی که دارد از آنها استفاده 
کرده و راهنماهای بالینی ملی خودش را تدوین کند. 
وی تاکید کرد: »البته کسانی که با بیماران در تماس 
بوده اند هم باید مورد آزمایش قرار گیرند کشورها باید 

برای این مساله هم برنامه داشته باشند.«

وضعیت اوگاندا
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در پاسخ به سوالی 
درخصوص ابراز نگرانی کشور اوگاندا به عنوان یک 
کشور ضعیف آفریقایی، گفت: »اتفاقا اوگاندا به خاطر 
زیرساخت هایی که یک سال و نیم پیش برای مبارزه 
با ابوال ایجاد کرد، االن یک کشور باتجربه محسوب 
می شود. ابوال دو بار از بیرون به این کشور تحمیل 
شد. یعنی از کنگو به اوگاندا رسید. اما اوگاندا نشان 
داد که می تواند این کار را انجام دهد. بنابراین نگرانی 
ما از این کشور نیست. ولی بابت برخی کشورهای 
دیگر که در کنار فقر و سوءتغذیه، سیستم  های بهداشتی 

بسیار ضعیف هم دارند، نگرانیم.«

هند  درخصوص  آدهانوم  تدروس 
و  داشت  مشابهی  توصیه های  هم 
و  ملی  بالینی  راهنماهای  تدوین  بر 
براساس شرایط کشورها تاکید کرد. 
وی در عین حال به مسئولین هند توصیه 
کرد که روند تشخیص و پیشگیری را 
در این کشور تشدید کنند چون وقتی 
که بیماری منتشر شد، دیگر برای این 

کار دیر است.

مجازی شدن اجالس های 
بین المللی 

بهداشت  جهانی  سازمان  مدیرکل 
برگزاری  عدم  یا  برگزاری  درباره 
گفت:  هم  بین المللی  اجالس های 
»برای برگزاری مجمع عمومی سازمان 
جهانی بهداشت هنوز وقت داریم و 
باید بهترین تصمیم ها را بگیریم ولی 
بهتر است که اجالس های بین المللی 
در جهان به سمت مجازی شدن پیش 

برود.«
که  سوال  این  به  پاسخ  در  آدهانوم 
و  خود  ماندن  امان  در  برای  مردم 
خانواده هایشان چه کارهایی می  توانند 
انجام دهند، گفت: » خیلی کارها« وی 
ادامه داد: »فکر نکنید کاری نمی شود 
کرد. کارهای بسیاری برای انجام هست. فقط افراد باید 
دانششان را زیاد کنند. شستن چندین باره دست ها با 
آب و صابون یا با محلول های الکلی براساس روش 
دقیق و درست شست وشو حتی برای آنهایی که از 

خانه بیرون نمی آیند، تاکید شده است.«

معیارهای ترخیص
این  به  پاسخ  در  جهانی  بهداشت  سازمان  مدیرکل 
سوال که معیارهای ترخیص بیمار چیست و آیا ممکن 
است بیماری که مرخص می شود، خودش از جهت 
انتقال بیماری خطرناک باشد؟ گفت: »درحال حاضر 
معیارهای ترخیص بیماران در چین به این صورت 
از  بعد  و  باشد  منفی  فردی  اگرپی سی آر  که  است 
باشیم  داشته  منفی  پی سی آر  دوباره یک  24 ساعت 
)یعنی دو پی سی آر منفی به فاصله 24 ساعت( این 
بیمار مرخص می شود. این معیار ترخیص در چین 
پی سی آر  دو  با  که  بوده اند  هم  افرادی  البته  است. 
دوباره  بعد،  روز  سه چهار  و  شده اند  مرخص  منفی 

 پی سی  آرشان مثبت شده است.«
وی اضافه کرد: »بررسی های ما نشان می دهد که این 

دسته از افراد، دوباره مبتال نمی شوند.«
»آیا  که:  بود  این  پرسیده شد  که  مهمتری  اما سوال 
کسی که با پی سی آر منفی از بیمارستان مرخص شده 
و دوباره پی سی آر او مثبت شده است )یعنی ویروس 
در  عفونت  ایجاد  عامل  می تواند  هست(  بدنش  در 

سایرین شود؟«
تدروس آدهانوم گفت: »برای اینکه حرف قطعی و 
دقیق بزنیم باید بیشتر تحقیق کنیم. ولی فکر می کنیم 
آنهایی که با این معیارها از بیمارستان مرخص می شوند، 

خطرناک نیستند.«
کرد:  تصریح  جهانی  بهداشت  سازمان  مدیرکل 
در  باال  درآمد  با  کشورهای  حتی  دنیا  »کشورهای 
را  راندمان  که  کرده اند  عادت  گذشته  سالیان  طول 
باال ببرند. بنابراین خرج و مخارج سالمتشان را کم 
با  را  بیمارستان هایشان  که  می کنند  و سعی  می کنند 
که  است  این  مصداقش  کنند.  اداره  هزینه  کمترین 
مریض ها را خیلی سریع از بیمارستان مرخص می کنند. 
را  بیماران  از  بسیاری  امریکا  در  االن  می بینید  شما 
هر چه زودتر بعد از 24 ساعت، 48 ساعت یا 72 
ساعت مرخص می کنند و بیماران بقیه مراقبتشان را 
در منزل ادامه می دهند. این وضعیت، در شرایط عادی 
خوب است. اما همین کووید-19 نشان می دهد که 
حتی کشورهای اروپا و شمال امریکا هم باید برای 
شرایط اورژانسی برنامه داشته باشند. یعنی اگر کووید 
بیمارستان ها   ... آمد و  آمد، سونامی  زلزله  اگر  آمد، 
باید پروتکل هایی داشته باشند که در شرایط خاص 
و ویژه و اورژانسی اینقدر زود مریض ها را مرخص 
نکنند. باید پروتکل های ترخیصشان را به روز کنند. 
به هرحال در پاسخ به این سوال باید بگویم که فعال 
در این روش ترخیص چینی ها، ریسک ابتالی مجدد 
خیلی زیاد نیست. اما طبیعتا در کشورهای دیگر باید 

شرایط خود آن کشور درنظر گرفته شود.

باتشکرازدکترامیرعلیسهرابپور
معاونآموزشیدانشگاهعلومپزشکیتهران

رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرد

 شناسایی 743 مورد ابتالی جدید 
قطعی به کووید- 1٩ در کشور

کشور  در  »خوشبختانه  گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
یافته اند.« بهبود  کووید19  به  مبتال  بیمار   2134 تاکنون 

درخصوص جدیدترین  کیانوش جهانپور  سپید،  گزارش  به 
آمار ابتال به کووید 19 اظهار کرد: »از ظهر دیروز تا امروز 
و بر اساس نتایج آزمایشگاهی، 743 مورد بیمار جدید مبتال 
این  به  مبتالیان  به کووید19 در کشور شناسایی شد و کل 

نفر رسید.«  6566 به  در کل کشور  بیماری 
نفر   49 گذشته،  ساعت   24 طول  در  »متاسفانه  افزود:  وی 
دادند  دست  از  را  خود  جان  کووید19  جدید  مبتالیان  از 
 194 به  کشور  در  بیماری  این  باختگان  جان  مجموع  و 

رسید.« مورد 
2134 بیمار  وی با بیان اینکه خوشبختانه در کشور تاکنون 
مبتال به کووید19 بهبود یافته اند، تعداد کل بیماران کووید19 

بیان کرد: زیر  به شرح  را  استان  تفکیک  به  در کشور 
تهران: 1805، قم: 685، گیالن: 496، اصفهان: 564، البرز: 
207، سمنان:  335، قزوین:  620، مرکزی:  307، مازندران: 
 ،104 فارس:   ،154 رضوی:  خراسان   ،175 گلستان:   ،175
لرستان: 144، آذربایجان شرقی: 107، خوزستان: 69، یزد: 
87، زنجان: 53، کردستان: 63، اردبیل: 50، کرمانشاه: 33، 
کرمان: 41، همدان: 60، سیستان و بلوچستان: 34، هرمزگان: 
24، چهارمحال  44، خراسان شمالی:  35، خراسان جنوبی: 
و بختیاری: 21، ایالم: 15، آذربایجان غربی: 40، کهگیلویه 

10 بوشهر:   ،9 بویراحمد:  و 

تقدیر رئیس هیات اعزامی سازمان جهانی بهداشت 
از اقدامات ایران:

 نخستین کیس ویروس کرونا 30 
بهمن در ایران ثابت شد

به جمهوری  بهداشت  جهانی  سازمان  اعزامی  هیات  رییس 
اسالمی ایران گفت: »نخستین کیس ویروس کرونا در ایران، 
اولیه،  دقایق  همان  از  و  شد  ثابت  بهمن(   30( فوریه   19
ویروس  این  شیوع  با  مقابله  راستای  در  اسالمی  جمهوری 

کرد.« تالش 
که  برنان  ریچارد  دکتر  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به   
کرده  سفر  قم  به  کرونا  ویروس  وضعیت  بررسی  برای 
سرمست  دکتر  با  دیدار  در  اسفندماه   17 شب  شنبه  است، 
ویروس  با  مبارزه  زمینه  در  قم  »استان  گفت:  قم  استاندار 
کرونا تالش های جدی انجام داده است که از زحمات شما 

می کنیم.« قدردانی 
وی افزود: »نخستین کیس ویروس کرونا در ایران، 19 فوریه 
جمهوری  اولیه،  دقایق  همان  از  و  شد  ثابت  بهمن(   30(
اسالمی در راستای مقابله با شیوع این ویروس تالش کرد.«
جمهوری  به  بهداشت  جهانی  سازمان  اعزامی  هیات  رئیس 
ایران  اسالمی  جمهوری  »دولت  کرد:  تاکید  ایران  اسالمی 
است  کرونا  ویروس  برابر  در  ایستادگی  حال  در  متعهدانه 

هستیم.« همگانی  مشارکت  نیازمند  راستا  این  در  و 
انجام  که  تالش هایی  این  خاطر  »به  افزود:  برنان  ریچارد 
داده اید، به شما تبریک می گویم و از مدیریتی که در استان 
قم برای مقابله با این ویروس شده است، قدردانی می کنم.«

را  ایران  به  ملزومات  ارائه  و  فنی  »پشتیبانی  گفت:  وی 
بحران  این  مدیریت  برای  نیز  ملل  سازمان  در  و  داشته ایم 
مسئول  بهداشت  جهانی  سازمان  که  شده  تشکیل  کمیته ای 

است.« کمیته  این 

اخبــار
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مدیرکل سازمان جهانی بهداشت:

100هزار نفر از کارکنان سالمت ایران پای کار نبرد با کرونا هستند      
کشورها خصومت  را کم کرده و برعلیه این دشمن مشترک، متحد شوند
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مجمع انجمن های علمی پزشکی در نامه ای به وزیر بهداشت:

مجمع انجمن های علمی پزشکی با ارسال نامه ای به 
اماكن  كليه  موقت  تعطيلی  خواستار  بهداشت،  وزیر 
بحران  شرایط  در  كه  زیارتي  به خصوص  و  سياحتي 
ممکن است مراجعين بيشتري هم داشته باشند، شد.

به گزارش سپيد، متن این نامه كه به امضاء بسياری از 
اعضای شناخته شده مجمع انجمن ها رسيده، به شرح 

زیر است:
استاد ارجمند جناب آقاي دكتر نمکي

وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکي
ضمن سپاس از همه زحماتي كه در این روزهاي سخت 
در مقابله با اپيدمي كرونا متقبل مي شوید وظيفه خود 
كليه  موقت  تعطيلی  براي  خود  درخواست  دانستيم 
شرایط  در  كه  زیارتي  به خصوص  و  سياحتي  اماكن 
بحران ممکن است مراجعين بيشتري هم داشته باشند 
را به استحضار حضرتعالي برسانيم و تقاضا كنيم از 
هر طریق كه صالح مي دانيد در مورد آن اقدام الزم 

صورت گيرد.
این تصميم گام مهمي در كنترل این اپيدمي بوده باعث 
رضایت خالق و مخلوق خواهد بود و تعویق آن باعث 

صدمات جبران ناپذیریست.

امضاء كنندگان:
دكتر ایرج فاضل  )رئيس(، دكتر علی نوبخت )دبير(، دكتر 
محمدرضا ظفرقندی )نایب رئيس اول(، دكتر سيدجليل 
حسينی )نایب رئيس دوم(، دكتر علی تاجرنيا )خزانه 
دار(، دكتر كورش هالكویی )بازرس(، آقای محمدرضا 
اسدی )عضو هيات مدیره(، دكتر بهروز برومند )عضو 
هيات مدیره(، دكتر محمد بيات )عضو هيات مدیره(، 
دكتر  مدیره(،  هيات  جغتایی)عضو  محمدتقی  دكتر 
شهریار  دكتر  مدیره(،  هيات  جليلی)عضو  سيداحمد 
خاقانی)عضو هيات مدیره(، دكتر ناهيد خداكرمی)عضو 
هيات مدیره(، دكتر سيدحميد خویی)عضو هيات مدیره(، 
دكتر محمدجواد رسایی)عضو هيات مدیره(، دكتر بابک 
زمانی)عضو هيات مدیره(، دكتر اميد سبزواری)عضو 
هيات  سليمی)عضو  عليرضا  دكتر  مدیره(،  هيات 
مدیره(،  هيات  شيرزاد)عضو  محمود  دكتر  مدیره(، 
دكتر  مدیره(،  هيات  صداقت)عضو  عبدالرسول  دكتر 
كاظم  دكتر   مدیره(،  هيات  زاده)عضو  صدری  بيژن 
فالحی  مسعود  دكتر  مدیره(،  هيات  عباسيون)عضو 
خشکناب)عضو هيات مدیره(، دكتر محمدعلی محسنی 
بندپی)عضو هيات مدیره(، دكتر فاطمه نعمت اللهی)عضو 

هيات مدیره( و دكتر محمد وجگانی)عضو هيات مدیره(

اخبــار

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران عنوان کرد

لزوم اعمال سختگیرانه تر 
مداخالت در تهران

فرمانده مدیریت عمليات مقابله با كرونا در كالن شهر تهران 
تاكيد كرد: »اكنون ميزان مداخله ما در سطح شهر تهران متوسط 
است. برای اینکه سناریویی پيش بينی كنيم تا با آمار رو به تزاید 
كرونا مواجه نشویم، باید مداخالت به صورت سختگيرانه تر 

اعمال شود.«
به گزارش سپيد، عليرضا زالی با حضور در جمع خبرنگاران، 
با اشاره به علت افزایش مبتالیان به كرونا ویروس جدید در 
تهران، گفت: »همانطور كه وزیر بهداشت هم اعالم كردند، با 
توجه به سناریوی پيش بينی ما درباره گسترش این ویروس در 
در  مبتالیان  آمار  دارد،  تطابق  هم  جهانی  الگوی  با  كه  كشور 
سایر كشورهای دنيا هم رو به افزایش است. بر همين اساس 
بنابراین این افزایش  در كشور ما هم همين الگو وجود دارد. 

آمار قابل انتظار است.«
وی با بيان اینکه احتماال در روزهای آینده هم ممکن است با 
افزایش آمار روبرو شویم، افزود: »تنها راه، نبود ارتباطات اجتماعی 
و كاهش مراودات اجتماعی و عدم حضور افراد در جامعه است 
كه در این صورت می توان چرخه بيولوژیک ویروس را شکست. 
حتی اگر در روزهای آینده تغيير جدی در وضعيت مراودات 
اجتماعی و حضور افراد در جامعه نداشته باشيم، ممکن است 

این افزایش آمار شتاب بيشتری هم به خود بگيرد.«
زالی گفت: »تاكيد می كنم كه با توجه به اینکه در پيک بيماری 
هستيم و آمار هم نشان دهنده روبه افزایش بودن است و بيماری 
هم در تهران و سایر نقاط كشور كنترل نشده و در عين حال 
بنابراین اگر حجم  تزاید است،  به  آمار كشوری و جهانی رو 
مداخالتمان نسبت به دو هفته گذشته افزایش نيابد، دچار مشکل 
می شویم. اكنون ميزان مداخله ما در سطح شهر تهران متوسط 
است. برای اینکه سناریویی پيشبينی كنيم تا با آمار رو به تزاید 
مواجه نشویم، باید مداخالت به صورت سختگيرانه تر اعمال 
شود. این نظر فنی و علمی ماست كه اميدوارم مسووالن مورد 

توجه قرار دهند.«
زالی تاكيد كرد: »انجام سفر در این شرایط به نوعی بازی با جان 
خود و دیگران است كه در عين حال منجر به خستگی تيم های 
پزشکی نيز می شود. اكنون چندین روز است كه تيم پزشکی در خط 
اول كار می كند. بنابراین توجه كنيد كه امروز این شهامت نيست 
كه فکر كنيم به سفر می رویم و ویروس نمی گيریم. ویروس مرز 
و در سفر بودن و...  نمی شناسد. ضمن اینکه در سفر شانس ابتال 
بيشتر می شود. حال ممکن است تيم درمانی دچار فرسایش شود. 
ما باید ورودی به بيمارستان ها را كاهش دهيم تا تيم درمان بتواند 
ریکاوری شود. اگر هر روز حجم زیادی از بيماران را به تيم درمانی 
تحویل دهيم، خارج از انصاف است. از مردم می خواهيم از سفر 
غير ضروری اجتناب كنند. خبر داریم كه برخی افراد در اطراف 
تهران در خفا در تاالرها مراسم برگزار كرده اند. این شجاعت و 
شهامت نيست، بلکه جان خودشان و دیگران را به خطر می اندازند. 
وقتی 300 نفر در یک جا كنار هم بنشينند با حجم آلودگی كه در 
تهران وجود دارد و قطعا چندین نفر مبتال می شوند و آنها هم در 
سطح شهر بيماری را به سایرین منتقل می كنند. اگر امروز فردی 
در شهر آلوده به ویروس شود، حداقل 100 نفر را آلوده می كند.
وقتی می گویيم تاالرها تعطيل باشند و حتی فریضه نماز جمعه را 
تعطيل اعالم می كنيم، یعنی موضوع جدی است و برگزاری پنهانی 
مراسم ها شجاعت نيست، بلکه به خطر انداختن جان خودشان، 

سایر شهروندان و پزشکان و پرستاران است.

 نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در گیالن:

نیمی از بیماران حاد تنفسی
 در گیالن بهبود یافتند

نماینده تام االختيار وزیر بهداشت در مقابله با كرونا در گيالن 
گفت: »در 1٥ روز گذشته تعداد بيماران ورودی به مراكز درمانی 
استان به دليل مشکالت حاد تنفسی چهار هزار و ٥٤9 نفر بوده 
این تعداد ٢ هزار و  از  كه خدمات الزم را دریافت كردند و 
٢61 نفر بهبود یافته و مرخص شده اند. بر اساس گزارش ها تا 
ساعت 11 ظهر امروز در مجموع یک هزار و ٧93 بيمار در این 

رابطه در بيمارستان های گيالن بستری هستند.«
محمد حسين قربانی تصریح كرد : »در این ميان٢00 نفر فوتی 
داشتيم كه عمده آنها دارای عفونتهای تنفسی بودند اما بدون 
مشخص شدن نتيجه آزمایشات و كيت های تشخيص نمی توان 
علت فوت آنها را بيان كرد .« وی در ادامه همچنين خبر داد 
كه 1٥ هزار كيت تشخيصی كرونا توسط خيرین شرق گيالن 
مقيم آلمان تامين شده و با هماهنگی های انجام شده به زودی 

به استان وارد می شود.
نماینده تام االختيار وزیر بهداشت در مقابله با كرونا در استان 
گيالن ، در ادامه با تاكيد بر اینکه مشاركت و همکاری مردم در 
مقابله با این ویروس بسيار مهم است، اضافه كرد: »اگر مردم 
همکاری كنند در این شرایط می توانيم ظرف یک هفته حلقه 
اتصال ویروس را قطع می كنيم در غيراینصورت با بسيج تمامی 
امکانات اعم از بسيج، ارتش، سرباران خط مقدم و غيره جوابگو 

نخواهيم بود بنابراین همکاری مردم بسيار اهميت دارد.«

اماکن سیاحتي و زيارتي را تعطیل کنید

مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت در اطالعيه ای، راهنماي 
كرد. منتشر  را  كروناویروس  با  مقابله  براي  فردی  بهداشت 

به گزارش سپيد، متن كامل راهنمای بهداشت فردی برای مقابله با 
است: بدین شرح  كویيد-19 

با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس كرونا از انسان به انسان 
از طریق سرفه، عطسـه، تخليـه ترشـحات بينـی و دهان است. این 
ویروس می تواند در فاصله 1 تا ٢ متري از طریق سرفه یـا عطسـه 
سطوح  و  محيط  با  دستها  تماس  انتقـال،  دیگـر  راه  شـود.  منتقـل 
صندلی،  و  ميز  دربها،  دستگيره  تجهيزات،  مانند  ویروس  به  آلوده 
كه  وسایلی  كليه  و  برق  كليدهاي  و  پریز  ها،  پلـه  نرده  شيرآالت، 
به طور عمومی و مشترك استفاده می شود )اسکناس، اسناد و مـدارك 
دسـت به دست شده و نظایر آن( است، بنابراین حائز اهميت است، 
پس از تماس با هر فرد یا اشياء مشکوك دست و صورت خود را 
بهداشت  موازین  رعایت  همچنين،  دهيد.  شستشو  صابون  و  آب  با 

نماید؛ این ویروس جلوگيري  به  ابتالي  از  فردي زیر 

فردي: بهداشت 
 از دست دادن و رو بوسی كردن با یکدیگر پرهيز كنيد.

مواد  از  استفاده  یا  و  صابون  و  آب  با  دست ها  مرتب  شستن   
بينی  به غذا، دهان  از دست زدن  قبل  الکل  پایه  بر  ضدعفونی كننده 
از  بعد  دستکش،  بدون  سطح  هر  به  زدن  دست  از  بعد  چشم،  و 
آن  نظایر  و  دستشویی  از  بعد  و  خوراكی  خام  مواد  به  زدن  دست 

نشود. فراموش 
از  و  نموده  محدود  امکان  حد  تا  را  منزل  از  خارج  فعاليت هاي   
حضور در مکانهاي عمومی و شلوغ مانند سينما، مراكز خرید، تاتر 

كنيد. پرهيز  آن  نظير  مواردي  و 
نگه داشته شود. به طور مرتب كوتاه  ناخن ها   

 تا حد امکان از سفرهاي درون شهري و برون شهري غير ضروري 
كنيد. اجتناب 

از  و  كرده  استراحت  سرماخوردگی  عالیم  مشاهده  در صورت   
ماسک با نحوه صحيح استفاده كنيد و در صورت شدید شدن عالیم 

كنيد. انجام  مراجعه  درمانی  مراكز  به 
 افراد بيمار، تا زمان رسيدن آمبوالنس یا انتقال به مراكز درمانی، 
در  و  داشته شوند  نگه  از سایرین  مکان جدا  در یک  امکان  تا حد 
صورت نياز از مركز تماس 190 راهنمایی و مشاوره دریافت كنيد.

سيستم  از  ترجيحا  غياب،  و  حضور  ثبت  براي  كار،  محل  در   
كنيد. استفاده  چهره  تشخيص 

 براي تماس با دكمه های آسانسور، لب تاب، تلفن، موبایل، دستگاه 
كارتخوان و نظایر آن از دستکش و یا دستمال كاغذي استفاده كنيد.
الزامی  كردن  سرفه  یا  عطسه  هنگام  كاغذي  دستمال  از  استفاده   
آرنج  از قسمت داخلی  نداشت  است، در صورتيکه دستمال وجود 

كنيد. استفاده  عطسه  و  سرفه  موقع 
و صندلی  ميز  كردن  تميز  براي  مشترك  دستمال  از  استفاده  عدم   
و سایر وسایل )ترجيحا در محل كار از دستمال نظافت شخصی و 

نمایيد( استفاده  مصرف  یکبار  نظافت  دستمال  از  استفاده  یا 
 قبل از تماس دست ها با چشم، بينی و دهان حتما دست ها شسته 

و در صورت لزوم ضدعفونی شود.
و  ماسک  ژل ضدعفونی كننده،  مقدور  در حد  منزل،  ترك  هنگام   

باشيد. داشته  همراه  به  كاغذي  دستمال 
از  استفاده  در صورت  راهی  بين  یا  و  عمومی  نمازخانه های  در   

كنيد. استفاده  سجاده شخصی  و  مهر 
كنيد،  خودداري  ورزشی  سالن های  به  مراجعه  از  امکان  حد  تا   
ورزش  حين  در  دستکش  و  ماسک  از  استفاده  مراجعه  در صورت 

و دوش گرفتن بعد از ورزش فراموش نشود.
پارك  در  مستقر  ورزشی  لوازم  و  پارك  از  استفاده  صورت  در   

نشود. فراموش  ماسک و دستکش  از  استفاده 
 تا حد امکان از استفاده لوازم ورزشی و وسایل بازي كودكان در 

اجتناب شود؛ پارك ها  و  فضاي سبز 
ماسک  و  دستکش  از  استفاده  پارك ضمن  از  استفاده  درصورت   
كليه  منزل  ورود  در  و  پارك  از  بعد  حتما  كودكان،  و  خود  براي 

لباس رو بعد از دوش گرفتن تعویض شود. لباس ها یا حداقل 
 عدم استعمال دخانيات به دليل تاثير آن بر تضعيف سيستم ایمنی 

ابتال به ویروس ضروري است. بدن و مستعد كردن افراد در 
 بعد از هر بار مراجعت به منزل، لباس هاي رو خود را تعویض و 
راهرو  پریزهاي  و  كليد  منزل،  ورودي  درب  دستگيره  شود.  شسته 
ساكنين  مشترك  تماس  معرض  در  كه  سطوحی  سایر  و  پله  راه  و 

شود. گندزدایی  مرتبا  است، 
 از خوردن غذا در محيط های عمومی و همچنين، خوردن غذاهاي 
به صورت كامال  از موادغذایی  اجتناب كرده و  امکان  تا حد  آماده 

كنيد؛ استفاده  پخته 
روزانه  خرید  از  تا  دوباركنيد  هفته اي  یا  هفتگی  را  منزل  خرید   

كنيد. دوري 
در  غذایی  مواد  كيسه حمل  منزل جهت خرید  از  از خروج  قبل   

نان( براي خرید  آماده كنيد )به ویژه  امکان  صورت 
 در هنگام خرید از دست زدن مستقيم و بدون دستکش به بسته هاي 

كنيد.  بندي خود داري  بسته  فاقد  یا موادغذایی  مواد غذایی و 
 تا حد امکان از دست زدن به مواد غذایی كه قصد خرید ندارید 

كنيد. خودداري 
 تا حد امکان از دست زدن به قفسه ها و ویترین ها و سایر سطوح 

كنيد. خودداري 
 از خرید هرگونه موادغذایی به ویژه مواد غذایی آماده به مصرف 

كنيد؛ خودداري  دستفروشان  از 
 از خرید هرگونه موادغذایی آماده به مصرف كه به صورت روباز 

نمایيد. خودداري  می شوند  نگهداري 
از مصرف غذا را  قبل  تهيه كرده اید، حتما  بيرون غذا  از   چنانچه 

بفرمایيد. از گرم كردن ميل  بریزید و پس  تميز  داخل یک ظرف 
 در مسافرت هاي داخل شهري به استفاده از ماسک و دستکش ها 

ویژه شود. توجه 
 نوشيدن آب گرم و یا ولرم به طور مستمر فراموش نشود.

 در هنگام محاوره و صحبت كردن با یکدیگر فاصله حداقل یک 
شود. رعایت  متر 

دستها شستشوي  نحوه 
دستها باید با آب گرم و صابون به مدت ٢0 ثانيه به طریقه زیر شسته 
1- دستها را مرطوب كنيد، 2- از صابون مایع استفاده كنيد،  شوند :
بشویيد،  را  انگشتان   -4 بماليد،  هم  به  خوب  را  دست ها  كف   -3
5- مچ ها را بشویيد، 6- بين انگشتان را بشویيد، 7- دست ها آبکشی 
8- با دستمال كاغذي خشک كنيد )استفاده از حوله یک بار  كنيد، 
مصرف نيز مورد تایيد است( 9-شير آب را با همان دستمال ببندید 

بيندازید. 10- دستمال را در سطل زباله درب دار 

استفاده مواد گندزدایی  تهیه و  نکات مورد توجه در 
سطوح: گندزدایی  جهت 

براي  عينک  و  دستکش  و  آب  ضد  پيشبند  ماسک،  از  1-استفاده 
2-محلول های  می شود.  توصيه  پاشيدن  برابر  در  از چشم  محافظت 
استفاده  و  كرده  مخلوط  مناسب  تهویه  با  محل های  در  سفيدكننده 
گرم  )آب  گردد  مخلوط  معمولی  سرد  آب  با  3-سفيدكننده  شود. 
باعث تجزیه هيپوكلریت سدیم شده و آن را ناكارآمد می كند(، 4-در 
درصد   ٥ سدیم  هيپوكلریت  حاوي  سفيدكننده  از  استفاده  صورت 
از  غذا خوري  قاشق  یک  منازل  داخل  براي سطوح  استفاده  جهت 

سفيد كننده را در چهار ليوان آب سرد معمولی ریخته و محلول مورد 
حاوي  سفيدكننده  از  استفاده  صورت  5-در  شد.  خواهد  تهيه  نظر 
هيپوكلریت سدیم ٢ و نيم درصد جهت استفاده براي سطوح داخل 
آب  ليوان  چهار  در  را  كننده  سفيد  از  غذا  خوري  قاشق  دو  منازل 
6-هنگام  سرد معمولی ریخته و محلول مورد نظر تهيه خواهد شد. 
و  درها  و  بوده  افراد  از  خالی  باید  سالن ها  نظافت،  و  گندزدایی 
روشن  نيز  هواكش  بهتر  تهویه  و جهت  شوند  گذاشته  باز  پنجره ها 
جلوگيري  منظور  به  الزم  مالحظات  گندزدایی  هنگام  7-در  باشد. 
گندزدا  8-محلول هاي  شود.  گرفته  نظر  در  گرفتگی  برق  خطر  از 
گذشت  از  پس  محلول  )كارایی  شود  استفاده  و  تهيه  روزانه  باید 
٢٤ ساعت كاهش می یابد(9-از تی مخصوص فقط براي گندزدایی 
10-سطل  نمایيد.  استفاده  آلودگی وجود دارد  امکان  مکان هایی كه 
سرویس هاي  گندزدایی  و  نظافت  وسائل  تی،  دستمال ها،  زباله، 
از وسایلی كه براي مکان هاي دیگر استفاده می شود،  باید  بهداشتی 
مجزا باشد. 11 - در طول مدت نظافت مراقب باشيد لباس، دستکش 
و ماسک مخصوصتان پاره نشود و آسيب نبيند و در صورت صدمه 
آن را تعویض نمایيد. 12-نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف 
حركت  مارپيچ  صورت  به  را  )تی  برسانيد  پایان  به  مقابل  نقطه  یا 
دهيد(. 13-تی هایی كه براي نظافت كف اتاق ها و سالن ها و غيره 
از  14 –پس  باشند.  اضافی  َسر  چند  داراي  باید  می شود  استفاده 
داغ  آب  در  می بایست  تی،  و  نظافت  دستمال  پارچه ها،  از  استفاده 
غوط هور  دقيقه   30 به مدت  ژاول  آب  محلول  در  سپس  و  شسته 
آماده  استفاده  براي  و  خشک شده  اتاق  دماي  در  آن  از  بعد  بماند. 
و  می گردند  فلزات  در  خوردگی  موجب  15-سفيدكننده ها  باشد. 
باید  چشم  با  تماس  16-از  می زنند.  صدمه  رنگ شده  سطوح  به 
باید  خودداري گردد. اگر سفيدكننده به چشم وارد شود، بالفاصله 
مشورت  پزشک  یک  با  و  شده  شسته  آب  با  دقيقه   1٥ مدت  به 
شوینده  مواد  سایر  به همراه  سفيدكننده ها  بردن  به كار  17-از  گردد. 
خانگی اجتناب گردد زیرا كارایی آن را كاهش داده و می تواند باعث 
سمی  گازهاي  مثال  به عنوان  شود.  خطرناك  شيميایی  واكنش هاي 
مانند  اسيدي  شوینده  مواد  با  سفيدكننده  كردن  مخلوط  هنگام  در 
می گردد  توليد  می شود،  استفاده  توالت  تميزكردن  براي  كه  موادي 
لزوم  یا جراحت گردد. درصورت  باعث مرگ  این گاز می تواند  و 
ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایيد و قبل از استفاده از سفيدكننده 
نشده  رقيق  18-سفيدكننده  بشویيد.  آب  با  كامال  گندزدایی،  براي 
وقتی در معرض نور خورشيد قرار می گيرد گاز سمی آزاد می نماید؛ 
خورشيد  نور  از  دور  و  خنک  مکان  در  باید  سفيدكننده ها  بنابراین 
19-هيپوكلریت سدیم  از دسترس كودكان قرار داده شوند.  و دور 
از  آن  اثربخشی  از  اطمينان  براي  می شود.  تجزیه  زمان  گذشت  با 
ذخيره  از  و  نموده  خریداري  توليدشده  اخيرا  كه  سفيدكننده هایی 
استفاده  رقيق  سفيدكننده  از  20-اگر  گردد.  خودداري  حد  از  بيش 
كنيد محلول رقيق شده را روزانه و تازه تهيه نموده و بر روي آن 
بال  تهيه شده  محلول هاي  و  شود  قيد  رقيق سازي  تاریخ  برچسب 
موجب  آلی  مواد  بریزید.  ریخته  دور  ٢٤ ساعت  از  بعد  را  استفاده 
به  ابتدا سطوح آغشته  بنابراین  غيرفعال شدن سفيدكننده ها می گردد. 
با ماده سفيدكننده  از گندزدایی  باید تميزشده و قبل  ابتدا  مواد آلی 
از  دور  باید  را  رقيق شده  21-سفيدكننده  گردد.  آلی  مواد  از  عاري 
از  دور  و  رنگ  تيره  ظروف  در  امکان  درصورت  و  خورشيد  نور 
دسترس كودكان نگهداري گردد. 22-درصورت بروز هرگونه عالئم 
شبيه سرماخوردگی فصلی در افراد مقيم و پرسنل مانند: تب باالي 
38 درجـه، سـرفه و گلودرد، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، عالئم 
نارسایی اعضاي بدن به خصـوص كليه ها  از قبيل اسهال،  گوارشی 
و شوك عفونی باید بالفاصله از ادامه كار منع و به مراكز درمانی/ 
خدمات جامع سـالمت ارجـاع داده شود و فقـط با تایيدیه رسمی 

بازگردند. به محل كار خود  افراد  این مراكز/ 

از سوی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت منتشر شد

راهنماي بهداشت فردی براي مقابله با کروناویروس



یونیسف نهادی بین المللی 
همه  زندگی  بهبود  برای 
در 190  و  است  کودکان 
کشور جهان، از جمله ایران، 
با دولت ها برنامه همکاری مشترک دارد. این 
سازمان برای نجات جان کودکان و بهبود 
رفاه و سالمت آنها تالش می کند و می کوشد 
استعدادهای همه کودکان از زمان کودکی 
تا نوجوانی به خوبی شکوفا شود و هرگز 
دست از تالش نمی کشد. یونیسف در بحران 
جهانی کروناویروس نیز وارد عمل شده است. 
در حال حاضر تمرکز این نهاد بین المللی بر 
حمایت از دولت چین و طیف گسترده تری 
از کشورهای منطقه آسیای شرقی و اقیانوس 
آرام است که بیشترین موارد ابتال تاکنون در 

آنها گزارش شده است. 

ویروس  غیرقابل پیش بینی  ماهیت  به  باتوجه 
کرونا و انتشار مداوم آن، یونیسف با دولت ها 
و همتایان خود در سازمان بهداشت جهانی و 
سایر شرکای خود در زمینه تهیه برنامه های 
اضطراری در سایر مناطق، به ویژه کشورهای با 
ساختارهای بهداشتی ضعیف تر و ظرفیت های 
محدودتر در مقابله با شیوع بیماری های این 

چنینی، در ارتباط است.
فعالیت های یونیسف در جهت کاهش انتقال 
ویروس از جمله تقویت اطالع رسانی در مورد 
خطر و مقابله با اطالعات نادرست است تا 
کودکان، خانم های باردار و خانواده های آنها 
بدانند که چگونه از انتشار کووید-19 جلوگیری 
کنند و از کجا می توانند کمک بگیرند. آنچه در 
ادامه می خوانید پرسش  و پاسخ هایی است که 
در سایت یونیسف به آنها پرداخته شده است.

کروناویروس »جدید« چیست؟
کرونا ویروس جدید )CoV( نوع جدیدی از 
ویروس هاست. بیماری ایجادشده با ویروس 
کرونا که به آن بیماری کرونا ۲۰19 )کووید-19( 
می گویند، اولین بار در ووهان چین شناسایی شد. 
  D مخفف ویروس و VI ،مخفف کرونا CO
به معنی بیماری در انگلیسی است. قبال به این 
بیماری »کروناویروس جدید ۲۰19« می گفتند. 
ویروس کووید-19 ویروس جدیدی است و 
به خانواده ویروس هایی مانند سارس )نشانگان 
تنفسی حاد( و سایر سرماخوردگی های معمولی 

مرتبط است.    

 ویروس کووید-19 چگونه منتشر 
می شود؟

ویروس از طریق تماس مستقیم با قطره های 
تنفسی فرد آلوده از راه سرفه و عطسه و تماس با 
سطوح آلوده به ویروس منتقل می شود. ویروس 
کووید-19 می تواند ساعت ها روی سطوح زنده 
بماند ولی ضدعفونی ساده می تواند آن را از 

بین ببرد.

عالئم آلودگی به کروناویروس 
چیست؟

عالئم شامل تب، سرفه و تنگی نفس است. در 
موارد حادتر عفونت می تواند منجر به سینه پهلو 
)پنومونی یا همان عفونت ریه( یا مشکالت 
تنفسی شود. در موارد نادر این بیماری کشنده 
یا  آنفلوانزا  بیماری شبیه  بود. عالئم  خواهد 
سرماخوردگی معمولی است که بسیار شایع تر 
از کووید-19 هستند. به همین دلیل برای تایید 
اینکه کسی کووید-19 گرفته یا نه، باید آزمایش 

انجام شود. 

چگونه می توان خطر عفونت را 
کاهش داد؟

با رعایت 4 مورد احتیاطی زیر می توانید جلوی 
خطر عفونت برای خود و خانواده تان را بگیرید:
1. دست هایتان را مرتب با آب و صابون یا ژل 

ضدعفونی الکل دار بشویید.
۲. هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهان خود را با 
دستمال یا آرنج خم شده تان بگیرید و دستمال 

را داخل سطل زباله دردار بیندازید.
۳. از تماس نزدیک با کسانی که سرما خورده اند 

یا عالئمی شبیه آنفلوانزا دارند، بپرهیزید.
4. اگر تب دارید، سرفه می کنید یا احساس 
به  حتما  دارید،  نفس  تنگی  مشکل  می کنید 

پزشک مراجعه کنید.

 آیا باید ماسک بزنم؟
چنانچه عالئم تنفسی )سرفه یا عطسه( دارید، 
برای محافظت از دیگران استفاده از ماسک 
پزشکی توصیه می شود. اگر هیچ گونه عالئمی 

نیست.  ماسک  از  استفاده  به  نیازی  ندارید، 
از ماسک، برای اطمینان  درصورت استفاده 
از اثربخشی آن و جلوگیری از افزایش خطر 
انتقال ویروس، باید از آن درست استفاده کرده 
و پس از استعمال نیز آن را درست دفع کنید. 
توجه داشته باشید استفاده از ماسک به تنهایی 
برای جلوگیری از عفونت کافی نیست و باید 
با شستشوی مکرر دست ها، پوشاندن دهان 
هنگام عطسه و سرفه و جلوگیری از تماس 
نزدیک با کسانی که عالئم سرماخوردگی و 
آنفلوانزا دارند )سرفه، عطسه، تب( همراه باشد. 

آیا کووید-19 روی کودکان تأثیر 
می گذارد؟

این ویروس جدید است و ما هنوز نمی دانیم 
چه تأثیری بر کودکان یا خانم های باردار خواهد 
گذاشت. می دانیم که امکان دارد افراد در هر 
سنی به این ویروس آلوده شوند اما تاکنون 
موارد نسبتا کمی از کووید-19 بین کودکان 

نادر  گزارش شده است. ویروس در موارد 
کشنده است و مرگ ومیر در بیشتر موارد در افراد 
مسن تر با بیماری های زمینه ای دیده شده است.  

اگر فرزندم عالئم کووید-19 
داشت چه کار کنم؟

حتما درمان پزشکی را شروع کنید ولی به 
خاطر داشته باشید اکنون در نیمکره شمالی 
فصل آنفلوانزاست و عالئم کووید-19 از قبیل 
سرفه یا تب می تواند مشابه عالئم آنفلوانزا و 
سرماخوردگی که بسیار هم شایع هستند، باشد. 
رعایت نکات بهداشتی دست ها )شستشوی 
مرتب دست ها( و بهداشت تنفسی را ادامه 
دهید و واکسیناسیون کودکان خود را به موقع 
انجام دهید تا کودکتان مقابل سایر ویروس ها 

و باکتری های بیماری زا 
درامان باشد. 

در مورد سایر 

عفونت های دستگاه تنفسی از قبیل آنفلوانزا، 
اگر خودتان یا کودکتان عالئمی دارید، از همان 
ابتدا کمک پزشکی بگیرید و سعی کنید از 
حضور در اماکن عمومی )محل کار، مدارس، 
وسایل نقلیه عمومی و...( خودداری کنید، تا 

از سرایت به دیگران جلوگیری شود.  

اگر یکی از افراد خانواده عالئم بیماری 
را داشته باشد چه کار باید کرد؟

اگر شما یا کودکتان تب، سرفه یا تنگی نفس 
دارید، باید از همان ابتدای بروز عالئم از پزشک 
کمک بخواهید. اگر به مناطقی که کووید-19 
در آنجا گزارش شده، سفر کرده اید یا اگر در 
تماس با فردی بوده اید که به  تازگی به یکی از 
چنین مناطقی سفر کرده و عالئم تنفسی دارد، 
با پزشک خود یا با کارمندان بهداشت تماس 
بگیرید و موضوع را با آنها درمیان بگذارید و 

مشورت کنید. 

آیا باید کودکم را در خانه 
نگه دارم و به مدرسه نفرستم؟

اگر کودک شما عالئم بیماری 
کمک  پزشک  از  دارد،  را 
بخواهید و به دستوراتی 
که پزشک یا کارمند 
می دهد،  بهداشتی 
غیر  در  کنید.  عمل 
سایر  مانند  این  صورت، 
عفونت های دستگاه تنفسی از 
قبیل آنفلوانزا، اگر کودکتان عالئم 
بیماری دارد، وی را در خانه بستری و به 
خوبی از او مراقبت کنید و به اماکن عمومی 

نروید تا بیماری به دیگران سرایت نکند. 
اگر کودکتان عالئمی مثل تب یا سرفه ندارد 
و اگر بخشنامه ای راجع به بهداشت عمومی 

درباره  دیگری  مشابه  رسمی  توصیه های  یا 
مدارس دریافت نکرده اید، بهتر است  کودکتان 
را به مدرسه بفرستید. به جای اینکه کودکان 
را از مدرسه دور نگه دارید، به آنها آموزش 
دهید دست هایشان را خوب بشویند و اقدامات 
بهداشتی مربوط به تنفس را در مدرسه و سایر 
اماکن انجام دهند. از جمله شستشوی مرتب 
دست ها، پوشاندن دهان  هنگام عطسه یا سرفه 
با دستمال یا آرنج خم شده و سپس انداختن 
دستمال داخل سطل زباله دردار، لمس نکردن 
چشم ها، دهان یا بینی به خصوص اگر دست ها 

کامال شسته نشده اند.    

آیا خانم های باردار می توانند 
ویروس کرونا را به جنین خود 

منتقل کنند؟
هنوز شواهد کافی مبنی بر اینکه ویروس بتواند 
در دوران بارداری از مادر به جنین منتقل شود 
باشد،  داشته  کودک  روی  بالقوه ای  تأثیر  یا 
وجود ندارد. این موضوع در حال حاضر در 
دست بررسی است. با این حال خانم های باردار 
باید موارد احتیاطی مقتضی برای محافظت از 
خود در برابر این ویروس را به عمل بیاورند 
و چنانچه عالئمی مانند تب، سرفه یا تنگی 
نفس در خود مشاهده کردند، سریع به پزشک 

مراجعه کنند. 

آیا مادری که آلوده به کرونا 
ویروس باشد، می تواند همچنان به 

نوازد خود شیر بدهد؟
آلوده و پرخطر که  مناطق  مادران در  تمام   
عالئمی مثل تب، سرفه یا تنگی نفس دارند، 
باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنند 
کارکنان  یا  پزشک  که  دستورالعمل هایی  و 
توجه  با  کنند.  رعایت  را  می دهند  بهداشتی 
به مزایای تغذیه با شیر مادر و نقش کمرنگ 
شیر مادر در انتقال ویروس های تنفسی، مادر 
راهکارهای  تمام  رعایت  ضمن  می تواند 
احتیاطی الزم همچنان به شیردهی ادامه دهد.
در مورد مادرانی که عالئم بیماری را دارند 
شیردهی مشکلی ندارد، مشروط بر اینکه هنگام 
در آغوش گرفتن کودک و نزدیک بودن به 
او )از جمله هنگام شیردهی( ماسک بزنند، 
دست ها را قبل و بعد تماس با کودک )از جمله 
هنگام شیردهی( بشویند و سطوح آلوده را 
تمیز و ضدعفونی کنند، مانند همه مواردی 
که وقتی کسی مشکوک به کووید-19 است 
یا بیماری اش تأیید شده، در تعامل با دیگران 

از جمله با کودکان باید انجام دهد. 
اگر مادر به شدت بیمار باشد، باید وی را به 
دوشیدن شیر و دادن آن به کودک با فنجان 
این  یا قاشق تشویق کرد و در تمامی  تمیز 
مراحل همان روش های جلوگیری از عفونت 

فوق الذکر را نیز رعایت کرد.

توصیه های یونیسف برای مراقبت از والدین و کودکان در مقابل ویروس کرونا

موارد نسبتا کمی از کووید-19 بین کودکان گزارش شده است
 ترجمه: 

یوسف صالحی 

بهترین راه شستن کامل دست ها چگونه است؟    
1. شیر آب را باز کنید و دست ها را زیر آن بگیرید.

2. تمام دست تان را به صابون آغشته کنید.
3. تمام سطوح دست ها را به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با صابون بشویید، از 

جمله پشت دست ها، میان انگشتان و زیر ناخن ها
4. دست ها را کامال با آب بشویید.

5. دست ها را با دستمال تمیز یا حوله یکبار مصرف خشک کنید.
6. دست ها را مرتب بشویید، به خصوص قبل از خوردن غذا، بعد از فین کردن، سرفه یا 

عطسه و استفاده از سرویس بهداشتی 
7. اگر آب و صابون در دسترس ندارید، از ژل شستشوی دست الکلی با حداقل ۶۰درصد الکل 

استفاده کنید. اگر دستانتان به صورت مشهود کثیف هستند، حتما آنها را با آب و صابون بشویید.

این ویروس جدید است و ما هنوز 
نمی دانیم چه تأثیری بر کودکان یا 
خانم های باردار خواهد گذاشت. 

می دانیم که امکان دارد افراد در 
هر سنی به این ویروس آلوده شوند 

اما تاکنون موارد نسبتا کمی از 
کووید-19 بین کودکان گزارش شده 
است. ویروس در موارد نادر کشنده 
است و مرگ ومیر در بیشتر موارد در 
افراد مسن تر با بیماری های زمینه ای 

دیده شده است 

این روزها به دلیل اخبار نگران کننده همه گیری کرونا، بسیاری از 
کودکان نیز مانند بزرگساالن نگران و مضطرب هستند و تحت تاثیر 
بحران قرار می گیرند ولی ممکن است نتوانند در مورد آن صحبت 

کنند. از این رو، به این چند توصیه توجه کنید:
 با کودکان در مورد بحران و شرایط صحبت کنید. وقتی اخبار 
بدی در جریان است، سن کودک را در نظر بگیرید و ببینید اگر 
نکنید، چقدر ممکن  او صحبت  با  پیش آمده  بحران  درباره  شما 
است اخبار را از جای دیگری بشنود. در صورت لزوم اطالعات 
متناسب با سن کودک به وی بدهید. به یاد داشته باشید بروز این 
عالئم در شرایط بحران، طبیعی و قابل کنترل است و خطر جدی 

او را تهدید نمی کند.
 در شرایط بحران کمی سطح انتظارات خود را نسبت به انجام 
به موقع تکالیف درسی یا حضور در مدرسه تعدیل کنید و تا حد 
امکان در مورد کمیت و کیفیت عملکرد کودکان و دانش آموزان 
آسان بگیرید. برای مثال اگر در فصل امتحانات قرار دارند و نگران 

نتیجه هستند، به آنها اطمینان بدهید اولیای مدرسه حتما خودشان 
برای این شرایط فکری خواهند کرد یا فرصت جبران خواهند داد.

از حد  بیش  نگرانی  یا  استرس  اثر  در  است کودکان   ممکن 
دچار عالئمی مثل حالت تهوع، استفراغ، اسهال، گریه، بی قراری، 
پرخاشگری، کاهش اشتها یا اختالل خواب شوند. توجه داشته باشید 
چناچه این عالئم ناشی از استرس باشد، طبیعی است و با کاهش 
استرس نشانه ها هم کم می شوند ولی در صورت تکرار و طوالنی 

شدن این عالئم بیش از ۳-۲ روز حتما با پزشک مشورت کنید.
و  باشند  داشته  استرس  که  است  طبیعی  بگویید  کودکان  به   
نگران خود یا نزدیکان باشند ولی نشانه های اضطراب بیش از حد 

و غیرطبیعی را نیز به آنها آموزش دهید.
 آنها را تشویق کنید نگرانی هایشان را با شما در میان بگذارند 
و در صورتی که استرس زیادی داشتند از پزشک، روان پزشک یا 

روان شناس کمک بگیرید.
 کودکان درشرایط بحران و پس از وقوع حوادث ناگوار بیش از 

هر زمان دیگری نیاز به بازی و تفریح دارند. بازی باعث منحرف 
کردن توجه آنها از استرس می شود و به آنها آرامش می دهد. سعی 
کنید برنامه های سرگرمی و بازی کودکان را در منزل بیشتر کنید.

 روش های آرام سازی را با آنها تمرین کنید. برای مثال می توانید 
تجسم  و  عمیق  تنفس  آرام سازی عضالنی،  روش های  منزل  در 

خالقانه را تمرین کنید.
 ضمن صحبت با کودکان در مورد شرایط، آنها را در جریان 
جزییات وقایع مانند تعداد مبتالیان یا مرگ ومیر ناشی از بیماری 

کرونا قرار ندهید.
 تا حد امکان اخبار را در حضور کودکان دنبال نکنید.

 نظم برنامه های روزمره کودک مانند خواب، غذا و بازی را تا 
حد ممکن حفظ کنید.

نیاز به کمک های تخصصی، کودکان را به مراکز   درصورت 
خدمات جامع سالمت، درمانگاه ها، بیمارستان ها یا هر مرکز درمانی 

که در دسترس شماست، ببرید.

تمرین های آرام سازی برای کودکان
نقاشی کردن: به کودکان کمک کنید در مورد موضوعی که نسبت به 

آن ترس یا نگرانی دارند، نقاشی بکشند.
قصه گویی: به کودکان کمک کنید موضوعی که نسبت به آن ترس یا 

نگرانی دارند را به صورت داستان یا قصه بازگو کنند.
بازی داستان نویسی: به کودکان کمک کنید با استفاده از کاغذ و 
قلم یک داستان را شروع کنند و  باالی صفحه یک یا چند خط در 
مورد داستان خود بنویسند و سپس کاغذ را به کودک یا فرد دیگری 
که کنارش است، بدهند تا ادامه داستان را بنویسد. کاغذ را به همه 
کودکان و افرادی که در آن جمع حضور دارند، بدهید تا هر نفر 
قسمتی از داستان را تکمیل کند و درنهایت به دست اولین نفر برسد 
و سپس داستان نهایی را برای همه بخواند. این کار عالوه بر اینکه 
باعث سرگرمی و انحراف فکر کودکان از افکار مزاحم و استرس زا 
می شود، در بسیاری مواقع باعث خنده و شادی و احساس آرامش 

و لذت در آنها خواهد شد.

راهنمای مدیریت استرس برای کودکان در شرایط بحران ویروس کرونا
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