
 : شویمدور  عات یاز شا کمیکرونا  نهیدر زم
 

داره  یکم اری( کاربرد بسایمعمول لترداریاون ف ی)حت نیخریکه شما از داروخونه م  یاول از همه ماسک معمول -۱

ساعت  ۲. چون اگه شما اون ماسک رو هر نیپس نزن کنهینانومتر هست و ازش عبور م  زیدر سا روسیو نکهیا یبرا

 .یرشد باکتر  یبرا  نیکنیمرطوب درست م  طیمح  نینکن  ضیتعو

 

همونطور که از اسمش    کیوتیب  یو آنت  ستیموجود زنده ن  روسیو  شنیدرمان نم  کیوتیب  یبا آنت  یروسیو  یماریب  - ۲

 نیکنیمصرف م  کیوتیب یآنت ی. شما زمان سرماخوردگرهیگینم ریازش تاث روسیهست و و اتیمعلومه ماده ضد ح

 خودتون رو به قرص.  نینبند  س. پکننیطلب بهتون حمله م فرصت  یها  یباکتر  روسیچون بعد از حمله و

 

موجود زنده   روسیهست. چون همونطور که گفتم و  دهیفایو دود کردن اسفند کامال ب  ازچهیپ  از،یپ  ر،یخوردن س  -۳

 .رهیگینم  ریطور تاث کیوتیب  یو از مواد آنت  ستین

 

 ندهی( دارن که با مواد شویعیطب  یجور چرب  هی)  دیپیاز جنس ل  یبدنه ا  گهید  یها  روسیاز و  یلیکرونا و خ  روسیو  - ۴

ساده مثل   ندهیبا مواد شو لیشستن دست و صورت و وسا نیهم یبرا وفتنیبدنه از کار م  نی. بدون ارهیم  نیاز ب

 کننده  یمواد ضد عفون ایصابون و  

 .ونندازتوشیکامال از کار م   یروسیو  

 

رو  شونیسلول عیچون ما نیها رو بکش یباکتر نیتونینمک رو شما باهاش م  ره، یتاث یب روسیو نیا ینمک رو - ۵

 نداره.  یسلول  عیما  روسیاما و شنیو خشک م   رونیب  کشهیم 

 

موجود در حال حاضر کشنده    یآنفوالنزا  روسیاز و  روسیو  نی. انیاگر که سالم هست  دیاز حد نترس  شیاز کرونا ب  - ۶

 .ستیتر ن

 :ارهیها رو دارن رو از پا در م   یماریب  نیافراد در خطر که ا روسیو  نیواقع ا  در

 ابتید

 آسم

 MSها مثل    یمنیا  خود

 ها  یسرطان

 دارن  یعروق یکه مشکالت قلب  یافراد

 ها و ...  ریپ

 

داره که هر کدوم   یحرفه ا  یمنیسلول ا  ۱۰به توان    ۱۰انسان   یمنیا ستمی. سدیبدن اعتماد کن یمنیا ستمیبه س  - ۷

 دیبه تول  کنهیشروع م   یچند روز  روسیبعد از کشف و  یمنیا  ستمی. سکننیو... حمله م   یباکتر  ای  روسیو  هیفقط به  

 خودش.  شهیدرمان م   تیرعا  با. آدم سالم معموال کنهیحمله م   روسیو  نیلشکر و بعد به ا

 



اگر سالم  کنهیم  دایساده ظهور پ یسرماخوردگ هیکرونا توشون به شکل  کیکوچ یبچه ها ینامعلوم  لیبه دل - ۸

ساده داره شما   یسرماخوردگ یکیآدم ها خطرناک تره، پس اگر بچه س کوچ یسال به باال برا ۸باشن و در واقع از 

 .دیمراقب خودتون باش  یلیخ

 

 نیانتقال ند گرانیبه د نکهی. اما جهت امیباشه عال یو کامال در حد سرماخوردگ نیریامکان داره شما کرونا بگ - ۹

 .دیکن  یدور کار  نیری. اگر سر کار م نیرو خونه بمون  یچند روز

 

که مورد   ستین  نیا  لیتنشونه دل  یکروبیم  یها  یماریکه لباس مقابله با ب  شهیم   دهیآمبوالنس د  هیصرفا    نکهیا - ۱۰

رو در نظر  نیبدتر دیبا مارستانیب می. بر اساس چارچوب در مواجه با هر مورد مشکوک تبرنیم  نیدار ییکرونا

 شنیم   نهیاول قرنطکه آنفوالنزا دارن هم  یافراد  یهمه   نیهم  ی. برارنیبگ

 

رو   تونیتنفس  یفضا  یحت  نکاریبا ا  ن، یکنیم یضد عفون نیدار  نکهیبا تصور ا  نیو نعناع نزن  کسیدماغتون و  ریز  -۱۱

 نیکنیدار م   ریواگ  روسیو افتیدر  یتر برا  رایبازتر و پذ

 

گفت  شهی. در واقع م گذرهیم  یو افراد سالم به راحت ماریاز طرف افراد ب تیبا کنترل و رعا یماریب نیدر انتها ا - ۱۲

از حد   شیپخش شدن اما گذشتن. پس ب نایو خطرناک تر از ا شتریب یلیخN۱H۱ یو آنفوالنزا یخوک یآنفوالنزا

 .نی. مراقبت کندینباشهم  الیخیاما ب  نینترس

 

که خارج  یذرات غبار آب ی. مثال با سرفه شناور تورهیم  نیمرطوب باشه وگرنه از ب زیچ هی یتو دیبا روسیو نیا

صورتتون   ایدستتون آلوده بشه  یباشه و شما وقت تونهیم  ییدست صورت و هر جا ی. رومونهیهوا م  یتو شهیم 

 ن باز قابل انتقاله.یلباس آلوده رو هم بهش دست بزن  ای. پس اگر دستمال  شهیمنتقل م 

 

. ژن خودش رو  هیستیمولکول ز  یسر  هیشه و صرفا    ری تکث  تونهیمشخصات موجود زنده رو نداره. خودش نم  روسیو

. سازهیم   دیجد  روسیو و  کنهیو کد م   ریرو تکث  روسیژن و  خبریب  ایل از دنو سلو  کنهیموجودات زنده وصل م   DNAبه  

 ...یبعد  رهیو م  رونیب  زهیریم   روسیو و  ترکهیکه سلول م   یبه قدر


