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نتایج خوبی هم از آن گرفته در مورد  محدودیت های بسیار سخت گیرانه ای که بعضی کشورها در پیش گرفته و

سازی های برقرار شده  محدودکاهش  در حالبعضی از کشورها  اند الزم است چند نکته مورد مالحظه قرار گیرد. 

 کرد: ،لذا باید نکاتی را در این خصوص خاطر نشان می باشند

   بک مع اا   تاکید میشوو ک کک کاهم مودیک ه هاا ج داک هوود  بک هیو ن  جا د ا د             باز هم

 کر هیو کش را چ ین دیسه.ی کر یجقع حرکه بک س ا پا اا پاددمی تلقی ه ک 

   ضانف کجرک ض ع پا اا جپیدمی دیاز بک  ک تالش م نهد  تک تک مرکم ، ج جمع ی  رب ی ج ن م 

 قدجمات ک ترلی خ ک کر برجبر ج ن ی ریس رج جکجمک که د.کماکاا جکک کیله ها  جسه 

 جما هرگز بک ت ها ی قاکر بک  ،جقدجمات مودیک سازا هد د ممکن جسه جز هدت جپیدمی کم ک د

 .دمی باهدخام ش کرکا آا 

  جز  مرجق هآزما م ، جدجسوازا ی   ،ابیبیمار  جز ق یلجقدجمات سوا ر   کک ما با د مطمئن هو  م

 بک دو  جحسن جددام می ه ک. Contact Tracingن بیمارجا ی همچ ی

ین اکه بتوانند آنتی بادی ملیه  برای پیدا کردن تساات های قابا امتدادی سااازمان انانی بنداشاات تالد خود 

 افزایش را دنکدک کناز گسترد مفونت در مردم اامعه   ما درک بنتربه و بدینوسیله   ندوده detectویروس را 

 داده است.

 (COVID-19)تازه های
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های سرواپیدمیولوژیک در سراسر انان به     Surveyاز انجام حدایت های فنی ، مالی و ملدی  WHO دچنینه

 مدا می آورد.

به این  تا کنون درصااد نسااکتا کوچکی از مردم اامعهکه اولین داده های بعضاای از این ملالعان نشااان می دهد 

شده اند   % 2-3این میزان بیشتر از  ، اند  بودهحتی در کشورهایی که به شدن درگیر این پایکندی    مفونت مکتال 

 نیست.

شت که   ست باید به خاطر دا سلح    هر چند ت سی  ضوع   از این اطالعآنتی بادی در  های برر سی تا  مو که چه ک

شده  ست  کنون آلوده  ستند، منم  ا سازی و درمان     اما  ه شخیص ، ادا صلی بیداریابی فعال ، ت ست هایی  ابزار ا ت

 نند.که ویروس را پیدا می کهستند 

 

     سه کک بعد جز هار  کرک ج ن ج کر جمه را  Ebolaریز کک م رکا جز  54دکتک ک گرا کک با د بک آا ج

شد  ب ک ، طی     شاهد  د هتک   10کم کرجتیک ک گ  م ش ر   6ریز گذ م رک جد د ج ن بیمارا جز ج ن ک

 گزجرش هد  جسه.
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 وارد بیماری در دنیا:م

 مورد جدید(5109)  163.097تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید(    72.397) 2.402.250تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه اروپا (1

 مورد جدید( 2756) 106.342د کل موارد مرگ : تعدا                            جدید(          مورد  38.143)  184.781.1تعداد کل موارد تایید شده 

 (منطقه آمریکا2

 مورد جدید( 2071)42.686تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید( 34.869)893.119تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه مدیترانه شرقی(3

 مورد جدید( 137) 6185تعداد کل موارد مرگ :                 مورد جدید(     5488( 674.381تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی 

 منطقه غرب اقیانوس آرام(4

 مورد جدید( 37) 5685تعداد کل موارد مرگ : د(مورد جدی 2069)134.510تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه جنوب شرق آسیا(5

 مورد جدید( 66)  1341تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید( 2231)32.496شده آزمایشگاهیتعداد کل موارد تایید 

 منطقه آفریقا(6

مورد جدید( 42)  704تعداد کل موارد مرگ :            مورد جدید(                    795)15.555تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 برای کل دنیا:     بسیار باال WHOیابی خطر ارز
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ضافک    COVID-19رها ی کک م جرک بک مدم ع کش   جد د /م طقککش ر  هیوسانه گذهتک    24کر  رج گزجرش کرک  جدد ج

   . شد  جسهد

  مد ترجدک هرقی  ا،جریپکر م اطق  سانه گذهتک 24تعدجک م جرک گزجرش هد  کر کدیا طی ریدد تغییرجت ریزجدک

 کاهشی ب ک  جسه. ی ج  ب هرق آسیا آفر قا، آمر کا  م اطق جفزج شی ی کر غرب جقیاد س آرجمی 

    نالم ط ق تر ن     WHOج ب ط         بیشوو مر مارا  ی ب ود        بک  م جرک  ت م کا     ج االت  مر  م رک(،   751.273) آ

سپادیا  ستاا  ، م رک(574.143) آلماام رک(، 181.228)ج تالیا  ،م رک( 210.200)ج سک   م رک(،124.747) جدگل فرجد

 می باهد. جمه را جسالمی ج رجا ی م رک(  8090.9)ترکیک ،م رک ( 113.513)

   ش رهاا با گزجرش م جرک بیمارا کر هرقی) ک ش ر   EMRO) 21م طقک مد ترجدک  ه ک : جمه را ن ارت د جز کک  د می با

سالمی   سع کا)    ج رجا،ج ستاا  ستاا)  ، م رک(10484نرب  6015قطر ) م رک(،7265جمارجت متود  نربی)م رک(،  9216پاک

کم)   م رک(، 3333مصوور) ،(م رک  ور ن)     م رک(، 1995ک  ه)   م رک( ،  3046مرج م رک(،  1574نرجق)  م رک(، 9071ب

ماا)    تاا)      م رک(، 1508ن غادسوو ف دس)    م رک( ،  1026ج تی )      م رک(، 848ت  م رک(،   776ل  اا)    م رک( ،  732جی  

 م رک( 1ی  من) م رک( 93س ر ک )م رک ( ،  51لی ی ) ،م رک( 107س کجا )، ، م رک(237س مالی )م رک(، 254جرکا)

 1399 اردیبهشت 2،  لغایت  در دنیا Coronavirus disease (COVID-19)توزیع جغرافیایی 
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 :موارد بیماری در ایران

 

 مورد 85.996:یشگاه یزماآشده   دییتعداد کل موارد تا

 

 مورد  63.113تعداد بهبود یافتگان:

  مورد5391کل موارد فوت: تعداد

مورد  3311تعداد بیماران در وضعیت شدید بیماری :

انجام شده:    COVID-19تشخیص  اتتعداد کل آزمایش 

 مورد 377.396

 

 

 1399 اردیبهشت 3گزارش شده در جمهوری اسالمی ایران  ، لغایت   Coronavirus disease (COVID-19)عفونت  تعداد کل موارد  و موارد جدید
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 و کشورهای همجوار  جمهوری اسالمی ایرانگزارش شده در  Coronavirus disease (COVID-19) عفونت با نقشه پراکندگی جغرافیایی

 1399 اردیبهشت 3لغایت 
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 کیده ای از اقدامات انجام شده  چ

  برگزجرا جیلین جلسک مش رتی بررسی جحتمال جدتقالCOVID-19 بین جدساا ی حی جا 

در  بین انسان و حیوان به منوان یک بیداری مشترک   COVID-19بررسی احتدال انتقال   مشورتی  السه  اولین

با حضااور مدیران و امضااات محترم مضااو هیان ملدی از سااازمان دام زشااکی  مرکز مدیریت بیداری های واگیر و

سازمان حفاظت محیط      ستور ایران،  ستیتو پا سازی رازی،         کشور، ان سرم  شگاه ملوم زیست، موسسه واکسن و   دان

سه             شکی تنران و مرکز مدیریت بیدارینای واگیر برگزار گردید.در ال شگاه ملوم پز شتی ،دان شنید بن شکی  پز

مذکور ضدن بررسی گزارد ها و مستندان ملدی مواود در خصوص قابلیت انتقال بیداری به برخی از حیوانان      

شگاهی  ، امکان انتقال مفونت  از حیوانان برخی شدن  آلوده امکان،  بین برخی از حیوانان در محیط های آزمای

 ،در دنیا ان به انسااان هاانتقال بیداری از حیوانمدم گزارشاای مکنی بر  ، آلوده  انساااننای با نزدیک تداس طریق

 ط وکحضور ندایندگانی از ارگان ها ، نناد ها و سازمان های مرت   بافنی  –مقرر گردید ضدن تشکیا کدیته ملدی   

COVIبررسی احتدال انتقال  مسئولیت بررسی موضوع     D-19  مورد مستندان  و به روز رسانی   بین انسان و حیوان

ارتقات برنامه های آموزد و اطالع و هدچنین در این خصوص  کنسکت به انجام طرح های پژوهشی مشتر    ،   نیاز

 .گردد اقدام برنامه ریزی ومربوطه رسانی مدومی 

 

  جد د پ  م کجدشد  ی مقابلک با کریدا ی ریسکر رجستاا هاا کش را  جش  جر برگزجرا 

( COVID-19در راستای مقابله با کرونا ویروس ادید )  و اقدامان به مدا آمده مستندسازی تجربیان   راستای در 

شنوار  شوری   هاولین ا شنواره  "تحت مناوین های ک سی ملی ا شنواره  "و  "خاطره نوی سی ملی ا سط  "مکا  تو

شیراز      شکی اهواز و  شگاه های ملوم پز شت     ودان شجویی فرهنگی وزارن بندا  برگزاربا حدایت معاونت محترم دان

خانواده  رکنان سالمت ،کا و مکس های موبایلی خاطرانمستند ندودن ه ها محورهای اصلی این اشنوار گردد.می

  ی باشد.مدر کشور کرونا هده گیری دوران مقابله با طی دانشجویان در  سالمت و نهای کارکنا
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 چکیده ای از اقدامات انجام شده  

 سمنان دانشگاه علوم پزشکی

   با  هداهنگی وظیفه مدومی  معاونت   برون بخشااای 

کنترل و قلع  در راساتای  انتظامی نیروی فرماندهی

امزام  ندفرایدر  زنجیااااره بیداااااری کرونا ویروس 

 مشدولیان به خدمت مقدس سربازی

  جام ظام   در  COVID-19 غربالگری  ان مشااادولین ن

 توسط  و امزام از قکا اول نوبت)  نوبت دو دروظیفه 

 دوم نوبت و سامته  16 سالمت  اامع خدمان مرکز

 (مراقکت تیم توسط امزام روز

  از بستر فضای مجازی انت تکادل اطالمان استفاده

در سلوح مختلف ستادی و   تیم سالمت بین امضای  

 محیلی

        جازی مه آموزشااای م نا  به صاااورن  برگزاری بر

به هدراه پرسااش و پاسااال آنالین با    ویدئوکنفرانس

با   هدکاری و مشااارکت بخش فضااای مجازی ساا اه

مخاطب )با دمون قکلی از مدوم   70حضاااور حدود  

 مردم(  

  پزشااکی و  داوطلبدانشااجویان ظرفیت از اسااتفاده

 پاسخگویی به سواالن   ز تداساکبرای مرپیراپزشکی  

 مردمی

 ستودیو  ایجاد  و دانشگاه  ستاد  در سیدا  و صدا  خکر ا

 سیدای و صدا درCOVID-19  روزانه اخکار نعکاسا

 استان مرکز

 ایالم دانشگاه علوم پزشکی

 تنظیماسااتان و  کیولوژیدمینقشااه اپ یطراح 

 گزارد روزانه

 نظارن روزانه بر نقاط پرخلر اساااتان و  نییتع

مذکور توسااط کارشااناسااان  طقامن یتنایفعال

  ناظر تعیین شده

 ناریوب یبرگزار COVID-19 ن  کارشااناسااا هویژ

با موضوع بررسی   مکارزه با بیداری های استان  

 ی برنامه وبررساای چالش ها ،وضااعیت مواود

 راهکار  هیارا

 مراقکت اارای برنامه های     های  میت ای تشاااک 

COVID-19  و آسایشگاه سالدندان زنداننادر 

  ادعیت تحت پوشاااش از نظر  %91غربالگری

COVID-19()سامانه سیب 

   از خانوارهای تحت پوشاااش       %87غربالگری

 سامانه سیب()COVID-19نظر 

 تیبنداش مراقکت پایگاه در سالمت تیم استقرار 

 زایرین به  ساااالمت  گواهی انت  مرزی پایانه   

 کشور از خروج
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 توصیه های بهداشتی

 موضوعات اصلی که مردم باید بدانند و به آن عمل کنند:

  آ ا جفرجک+HIV  19کر معرض خطر بیشترا جز دظر جبتال بک-COVID  هست د ؟ 

 COVID-19بیداری  در معرض خلر بیشتری از نظر ابتال به HIV+افراد  مکنی بر اینکهدر حال حاضر شواهدی 

ه موضوع باما این مواود ندی باشد،  ی هدراه استبا بروز موارض شدید تربه بیداری در این افراد و یا ابتال بوده 

عه, تدام نظیر سایر افراد اام بایداین گروه از افراد نیز . بنابراین نیستخفیف بیداری به شکا  آن ها ی ابتالیمعن

 COVID-19و پیشگیری از ابتال به  این ویروسرا که منجر به کاهش تداس با ای نکان احتیاطی و پیشگیرانه 

 می شود را به دقت رمایت ندایند. 

و با بوده  HIV+مندترین ماما تضدین کننده سالمت افراد ،رمان ضد رتروویروسیپایکندی به د دیگر از سوی

  محافظت می کند. در برابر انواع مواما مفونی نااز آن بنکود سیستم ایدنی مکتالیان,

 

 فرجکت صیک هاا جصلی برجا مرجق ه جز ج+HIV  19کر کیرجا جپیدمی-COVID چیسه؟ 

o      شاندن دهان شت تنفسی و پو ستدال کاغذی و یا حداقا با     رمایت بندا سرفه و ملسه با د و بینی حین 

ست.      سیار منم ا شید که   سلح داخلی آرنج، ب شته با شده   دستدال  به خاطر دا ستفاده  صله باید ا در  بالفا

 های درب دار دور انداخته شود. سلا

o   هدچنین.  ودشثانیه( اکیدا توصیه می 20 حداقا مدنه )هر بار ب با آب و صابون شستشوی مکرر دستنا 

 . شوداستفاده با پایه الکلی  محلول های ضد مفونی کننده دست هااز در شرایط آلودگی دست 

o  فراداتدام+HIV .در صورن داشتن مالئم تنفسی باید از ماسک اراحی استفاده کنند 
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o  صله حداقا  رمایت ضور در اماکن مدومی و کوتاه کردن زمان  افرادسایر  فون( با  6متر ) 8/1فا سیار  ب ح

 ضروری است.

o  با باز گذاشااتن  ین منظور توصاایه می شااودهدبه  که ،به ویژه در محا کار تنویه مناسااب برقرار ندودن

 اقدام شود.برقراری اریان هوا  نسکت بهها پنجره

o  باید روزانه تدیز و ضدمفونی شود.به ویژه در محا کار و محا زندگی سلوح در دسترس 

o خودداری شود. ه های آموزشی گروهیتا حد امکان از حضور در برنام 

o  گروهی خود داری شود.های تفریحی اردوها و برنامهتا حد امکان از حضور در 

o  ه بو ماندن در منزل و رمایت بنداشاات فردی و تنفساای  فاصااله گذاری ااتدامیحفظ مربوط به قوانین

 دقت و به صورن کاما رمایت شوند.

o  شاوره ای و درمانی و هدچنین     از شک یا مراکز م ضروری به پز ضروری    مرااعه غیر  شان غیر انجام آزمای

 .شودخودداری 

o  کندپایدرمان های دارویی تجویز شده توسط پزشک درمانگر و مراکز مشاوره بیدارینای رفتاری  رمایتبه 

 د.نشو ایتبوده و تدام توصیه های ارائه شده از سوی این مراکز به صورن کاما رم

o با مرااعه حضوری  در موارد ضروری   و ندودهرا حفظ  بیداری های رفتاری با مراکز مشاوره  تلفنی ارتکاط

 ندایند.خدمان مناسب را دریافت  به این مراکز

o  سریعا با پزشک درمانگر/ فوکال پوینت مرکز  19-بتال به بیداری کوویدبروز مالئم مشکوک به ادر صورن

 گرفته شود.تلفنی  تداسبیدارینای رفتاری مشاوره 
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