شرکت ایده پردازن صنعت فوالد

واحد HSE

آشنایی با ویروس کرونا و راه های پیشگیری از آن
با ویروس کرونا آشنا شوید  :ویروسی مرگبار از دیار چین :
از مدتی پیش ویروس کرونا ( ) CoronaVirusدر کشور چین شیوع پیدا کرده و چندین نفر
را مبتال کرده و حتی به کام مرگ کشانده است.
کرونا(  :)CoronaVirusنام ویروس جدیدی است که از مدتی پیش در کشور چین شیوع
پیدا کرده و اکنون در حال گسترش به کشورهای دیگر جهان است .افزایش تعداد مبتالیان
به این ویروس جدید و بیشتر شدن شمار کشته گان باعث به وجود آمدن نگرانی های زیادی
با آرزوی سالمتی و تندرستی برای کلیه پرسنل

در سطوح بین المللی شده است و دولت چین نیز چند شهر را در وضعیت قرنطینه قرارداده
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است .

کرونا باعث ایجاد عفونت در بینی  ،سینوس ها یا گلو فوقانی می شود و نام آن از شکل این ویروس

در زیر میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است  ،چرا که این ویروس در زیر میکروسکوپ به شکل
یک تاج خورشیدی دیده می شود .اولین بار در اواخر دسامبر  9102بود که بیماری کرونا در یکی از
شهرهای بزرگ چین به نام ووهان گزارش شد و با سرعت زیادی در شهرهای دیگر چین و حتتتی
چند کشور دیگر شیوع پیدا کرد  .عالئمی مانند سرفه  ،گلو درد  ،آبریزش بینی سردرد و تت

از

جمله عارضه های ویروس  Coronaمحسوب می شوند و این عالئم در افراد مسن و کودکان بسیار
جدی تر خواهد بود .
تاکنون گمانه زنی هایی درباره منشاء این ویروس کشنده شده است ؛ برخی می گویند مارها عامتل

اصلی ویروس کرونا هستند و برخی دیگر پای سوپ خفاش را وسط کشیده اند .اما هرچه که هست
 CoronaVirusیکی از مباحث مهم این روزهای جهان است که نگرانی های زیادی را به وجتود
آورده و باید دید چه زمانی جلوی این ویروس خطرناک گرفته می شود.

عالئم ویروس جدید کرونا :
در معمول ترین حالت کرونا ویروس باعث سرماخوردگی می شود اما در مواردی باعث
سندرم حاد تنفسی یا همان ” سارس ” می شود .
نشانه های ابتال به این ویروس در انسان ت

سرفه  ،نفس نفس زدن و تنگی نفس است.

چگونه از خود در برابر ویروس کرونا محافظت کنیم ؟
در حال حاضر هیچ واکسنی برای محافظت از شما در برابر ویروس کرونا موجود نیست

ممکن است با انجام موارد زیر بتوانید خطر ابتال به عفونت را کاهش دهید :
* دستان خود را حداقل به مدت  91ثانیه با آب و صابون بشویید .
* از دست زدن به چشم  ،بینی یا دهان خودداری کنید.
* از تماس نزدیک با افرادی که مریض هستند خودداری کنید.
* هنگام سرفه یا عطسه دهان خود را با دستمال بپوشانید و سپس آنرا در سطل زباله
بیندازید.
* اگر بیمار هستید در خانه بمانید .
* اشیاء و سطوحی که اغل

لمس می شود را تمیز و ضد عفونی کنید.

