آیا داروی خاصی جهت پیشگیری یا درمان
کرونا ویروس وجود دارد
ت کنون داروی خ ص جهت پیشگییری یی
درم ن کرون ویروس توصیه نشده است .ری
این ح  ،افراد آلوده ره ویروس ر یید ریرای
تسکین و درمی ن عیم،یم،
مراقبت ه ی الزم را انیای م
دهند و افراد مبتم ره ریم ری
شدید ر ید از مراقبت هی ی
حم یت استف ده کنند.

آیا شستشوی بینی با محلول شستشوی نرمال
سالین به پیشگیری از کرونا ویروس کمک
کنککککک
کیککککک ککککک
مککککک
خیر ،شواهد محدودی وجود دارد مبنی ریر
اینکه شستشوی مرتب رین ری میحی یو
شستشوی نمک م تواند ره افراد در رهبودی
سریعتر از سرم خوردگ کمک کند .ام  ،ریه
طور منظم شستشوی رین ررای ج وگیری از
عفونت ه ی تینیفیسی
نش ن داده نشده است.

آیا حیوانات خانگی در منزل میتکوانکنک
ویروس کرونا را منتشر کنن
در ح ح ضر  ،هیچ شواهدی مبن رر آلیوده
شدن حیوان ت خ نگ م نند سگ ی گرره ریه
کرون ویروس وجود ندارد .ری ایین وجیود،
همیشه ایده خور است که رعد از تم س ری
حیوان ت خ نگ  ،دست ن خود را ر ص ریون و
آب رشویید.
حیوان ت اگر از خ رج از منز وارد محیط منز
شوند م توانند آلودگ را از ریرون ره داخیل
منز وارد کنند.

مکاورا
آیا المپ های ض عفونی کننک
بنفش می توان ویروس را از بین ببرد
خیر این المپ ه ره دلیل داشتن اشعه م وراء
رنفش ر عث تحریک پوست شده و نب یست
جهت استریل نمودن دست ی دیگر نیای
پوست استف ده شود.
س م نهه ی ت فن

شایعات در رابطه با
بیماری کرونا ویروس

 0404 ، 191و

 01009009پ سخگوی سؤاالت شم در مورد
ریم ری کرون هستند.
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هموطن گرام ؛ سمم
این برگه آموزشی دربردارنده نکککا کی در مکورد
پیشگیری از ارتم ره ویروس کرون ا سکک
لطفا ًاین مطالب را بکا دق مطالعه بفرمایید
آیا اسپری نمودن ال ل و ترکیبات با پایه کلر
در اطراف ب ن می توان ویروس کرونا را
از بین ببرد
خیر اسپری کردن اینگونه مواد م تواند جهت
لب س ه و اعض ء مخ ط (چشم ،ده ن و )..
مضر ر شد .مط ع ر شید که این تیرکیییبی ت
جهت ضد عفون سطوح م تواند مفید ر شد.
آیا کرونا ویروس تنها روی افراد سالمکنک
تاثیر می گذارد یا افراد جوان را نیز تحکت
تاثیر قرار می ه
افراد ر هر سن م توانند تحت ت ثیر کرونی
ویروس قرار گیرند .افراد س لمنید و افیراد
دارای ریم ری مزمن ( ش مل آسم ،دیی ریت و
ریم ریه ی ق یبی ) ریه نیظیر می رسید
آسیب پذیری ریشتری نسبت ره این وییروس
داشته ر شند.
س زم ن رهداشت جه ن ره تم م سینییین
توصیه م کند که در راست ی مح فظت از خود
هم نند رع یت رهداشت دست و ریهیداشیت
تنفس من سب
گ م رردارند.
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آیا استعمال روغن کنج به ب ن مانک
ورود ویروس کرونا به ب ن می شود
خیر ،ررخ ضدعفون کننده ه ی شیمییی یی
م توانند ویروس کرون را از روی سطیوح از
رین ربرند ش مل ضدعفون کننده ه ی پی ییه
ک ر /وایتکس ،حم اتر ،ات تو  57درصید،
پراستیک اسید و ک روفورم
ره هر ح استف ده از این روغن روی پوسیت
ی زیر رین م تواند ر ت ثیر و ی ت ثیر رسی ر
ن چیزی داشته ر شد .استف ده از ایین میواد
شیمی ی روی پوست حت م تواند رسییی ر
خطرن ک ر شد.
خوردن سیر می توان از عفونت به ککرونکا
ویروس جلوگیری نمای
سیر یک غذای س لم هست که خ صیت ضید
میکرور دارد .ره هر ح شواهدی مبن ریر
اینکه خوردن سیر ر عث مح فظت افیراد در
ررارر ویروس کرون م شود وجود ندارد.
آیا واکسن آنفوالنزا می توان افراد را در
برابر ویروس کرونا محافظت کن
این ویروس رسی ر جدید اسیت و واکسین
خودش متف وت است .محاا ن در ح تمش
جهت تهیه این واکسن هستند.
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آیا آنتی بیوتی ها در پیشگیری و درمکان
کرونا ویروس موثرن
کرون ویروس ،یک ویروس است و رن ررایین
آنت ریوتیک ه ره عنوان پیشگیری ی درمی ن
ریم ری نب یست استف ده شوند .ره هیر حی
اگر شم ره دلیل کرون ویروس در ریم رستی ن
رستری شدید شم ر یست ت زم نیکه عفونت
همزم ن ر کتری ی وجود دارد ،آنت ریوتیییک
دری فت نم یید.
اس نرهای حرارتی در تشخیص افراد مبتک
به کرونا چق ر موثر است
این اسکنر ه در تشخیص افراد دارای تیب
ر ال ره دلیل عفونت ره کرون ویروس ،موثر م
ر شد .ام آنه نم توانند افرادی کیه دچی ر
عفونت شده اند ول هنوز دچ ر تب نشده انید
را تشخیص دهد زیرا حدود دو ت ده روز طو
م کشد که عم،م ریم ری و تب در فردی کیه
قبم دچ ر عفونت شده است رروز نم ید.
آیا خش کنن های دست در از بین بردن
ویروس کرونا موثر است
خیر ،جهت مح فظت از خود در ررارر کیرونی
ویروس شم ر یست ره دفع ت دست ه یت ن
را ر مح و شستشوی دست الک ی شستن
ر آب و ص رون تمیز کنید .پس از تمیز کیردن
دست ر یست ر دستم ک غذی و ی خشیک
کننده ه ی هوای گرم دست ت ن را خشیک
کنید.
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