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خوشه  میالدی،2019 سال  دسامبر  ماه 31در 

سی  شدید  عفونت موارد از ای  شهر  در تنف

ستان  ، (Wuhan)  ووهان شور  هوبای، ا  ک

تدا  در  .شدددد گزارش چین  اسدددا  بر اب

 برخی که رسید  می نظر به اینگونه مشاهدات 

 بازار در کار یا حضددور تاریخچه بیماران از

مده  های    و ماهی  فروش ع یایی  غذا  را در

 اول روز در بالفاصددد ه   مذکور  بازار   .دارند 

مات   و تعطیل  2020 ژانویه  قدا  سدددالمت  ا

 به کامل طور به آنجا در گندزدایی و محیط

سید .  انجام شخیص  رد از پس روز چند ر  ت

 عوامل سددایر و مر  کوروناویرو  سددار ، کوروناویرو  آدنوویرو ، پرندگان، آنف وانزا فصدد ی، آنف وانزا

 عامل عنوان به ویروسی  ،بستری  بیمار 59 از نفر15 درکه مشخص شد    2020 ژانویه 9 در ،دیگر بیماریزای

ست  شد  اعالم بیماری  با ژنتیکی قرابت  %70 که جدید کوروناویرو  یک ؛ شد  زیادی نگرانی باعث کهه ا

 تحت رحاضددد و در حال گرفت نامnCoV-2019 ر اختصدددا به ویرو  این ابتدا  در.  شدددتدا سدددار 

روز پس از گزارش اولین  11  .نام گذاری شددده اسددت  disease (COVID-19)   Coronavirusعنوان

ی گزارش شددد و ط چین در ویرو  این از ناشددی فوت مورد اولین،  2020ژانویه11موارد بیماری همزمان با  

شورهای  از مثبت موارد( 2020ژانویه  20روز پس از آن) تا 9  آمریکا و جنوبی کره ژاپن، تای ند، مانند دیگر ک

 گیری همه این حاصل  .نمود تر پیچیده را شرایط  درمانی کادر بهعفونت  فرد به فرد انتقال گزارش شد. نیز 

ستانی  های تخت شدن  پر ،بزرگ ستگی  ، بیمار سایل  شدید  کمبود ، درمانی های تیم مفرط خ  حفاظت و

 چین مخت ف های شهر  در نگرانی و بیماری گسترش  ، انسانی  نیروی کمبود بیمارستان،  کارکنان ابتال فردی،

ماه از گزارش اولین موارد بیماری، عفونت ناشی از این   2ال حاضر و  طی  در ح . بود جهان های کشور  برخی و

 کشور جهان گزارش شده است. 51ویرو  از 
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 COVID-19همه گیری ناشی از 
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مرکز مدیریت بیماریهای واگیر -بهداشتمعاونت  -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

  COVID-19 خبر نامه

 10/12/1398 -1شماره  

 1398اسفند  9گزارش شده در دنیا ،  لغایت  disease (COVID-19)  Coronavirusعفونت با  تعداد کل موارد  و موارد جدید

 

 مورد  83652تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی:    

 

 مورد  78961تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 مورد  2791تعداد کل موارد مرگ: 

 

 مورد  4691تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 کشور  51تعداد کشورهای درگیر: 

 مورد  67تعداد کل موارد مرگ: 
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  19کشور به مجموع کشورهایی که موارد  5ساعت گذشته  24در-COVID  ،را گزارش کرده اند اضافه شده است

  بال روس ، لیتوانی، هلند، نیوزیلند و نیجریهشامل کشورهای : 

 

  19در آخرین ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، سطح خطر انتشار و اثرگذاری ویروس-COVID   در سطح کلی

 گزارش شده است. بسیار باال

 

  آمار بهبود یافتگان از عفونتCOVID-19   نفر گزارش شده است 36117اسفند ماه ،   8در چین تا تاریخ . 

 

  کشور از مجموع کشورهای واقع د 10تا کنون از(ر منطقه مدیترانه شرقیEMRO)  موارد عفونتCOVID-19 

جمهوری اسالمی ایران، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عراق ،عمان، گزارش شده است که عبارتند از: 

 لبنان، پاکستان، افغانستان و مصر.
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  COVID-19 خبر نامه

 1398اسفند  9،  لغایت  در دنیا disease (COVID-19)  Coronavirusتوزیع جغرافیایی 
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 30در ایران ،در تاریخ  disease (COVID-19) Coronavirusآزمایشگاهی  اولین موارد دارای تایید قطعی

ین اتوسط انستیتو پاستور ایران شناسایی و گزارش شد. نمونه های تایید شده در هجری شمسی  1398 بهمن

ارج که سابقه هیچ مسافرتی به خ ساکن شهر قم در استان قم بودند ،ایرانی آزمایشگاه متع ق به بیماران با م یت 

 از کشور را ذکر نمی کردند.

 

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر -معاونت بهداشت -آموزش پزشکیوزارت بهداشت درمان و   

  COVID-19 خبر نامه

 10/12/1398 -1شماره  

شده  دییتاتاریخ گزارش اولین موارد 

 :یشگاهیآزما

:یشگاهیشده آزما دییتعداد کل موارد تا

 

 کل موارد فوت: تعداد

 :ریدرگ یاستان ها تعداد

شده  دییموارد تا نیرشتیب یدارا یها استان

  :یشگاهیآزما

 

 

 1398اسفند  9،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در  disease (COVID-19)  Coronavirusعفونت با تعداد کل موارد  و موارد جدید
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  COVID-19 خبر نامه

 10/12/1398 -1شماره  

 1398اسفند  9،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در  disease (COVID-19)  Coronavirusعفونت با نقشه پراکندگی جغرافیایی
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  برگزاری جلسه هیات دولت با دستور کار مقابله با کرونا 

ج سه هیات دولت به مدت چندین ساعت برگزار و تصمیم های بسیار مهمی در  آن  9/12/1398روز جمعه مورخ 

د.هیات موروز دیگر اشاره ن 3اتخاذ گردید که از جم ه آن ها می توان به ادامه تعطی ی مدار  و دانشگاه ها به مدت 

ک یه مردم به خصوص شهرهایی که موارد ابتال به بیماری در آن ها بیشتر است اکیدا خواسته است که از  ازت دول

 د.نمسافرت به شهرهای دیگر خودداری نمای

  به  تماس های مردمی  190شبانه روزی نمودن پاسخگویی کارکنان سامانه 

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر -معاونت بهداشت -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

  COVID-19 خبر نامه

 10/12/1398 -1شماره  

 پایانه به مرزی های مراقبت تیم اعزام 

  سومار مرزی

  مراقبت فعال مسافرین ورودی از مناطق

  COVID-19دارای گزارش مثبت ابتال به 

  آموزش چهره به چهره ویژه ادارات، سفیران

 سفیران سالمت خانوار، زنانسالمت مح ه ، 

 باردار

 در مرتبط های آموزشی ک یپ و پیام  درج 

 مجازی فضای

 

 

 

  آموزش چهره به چهره و برگزاری کال  های

آموزشی جهت سفیران سالمت / رابطان 

 سالمت و مراجعین مراکز 

  برپایی ایستگاههای اطالع رسانی کمپین کرونا

 می دهیم در سطح شهر هارا شکست 

  16راه اندازی مراکز خدمات جامع سالمت 

ستانها تحت عنوان مراکز رساعته در ک یه شه

 غربالگری بیماریهای تنفسی
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 10/12/1398- 1شماره  

  تجهیز و آماده سازی پایگاه مراقبت مرزی واقع

در فرودگاه بین الم  ی آیت اهلل آیت ال هی به 

 جهت انجام مراقبت های الزم

 از ورودی مسافرین کنترل و مراقبت 

 فار  خ یج حوزه کشورهای

 در اماکن  آموزشی برنامه های برگزاری

 )مسجد و حسینیه( مذهبی

 

 

 

 

 

  COVID-19 خبر نامه

 هداشدددتی  های  مراقبت  ف وچارت  تعیین  در ب

  سالمت جامع مراکز

  ستقرار ستگاه  ا  رد غربالگری و سنجش  های ای

حل  تان   فرهنگی میراث م هت  شدددهرسددد  ج

 خارجی گردشگران

          ستان و شهر سالمت  شورای  سه  برگزاری ج 

 طرح  موضوع کرونا 

   برگزاری ج سددده تخصدددصدددی با اداره میراث

 فرهنگی و هتل داران شهرستان
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 و  ، فقط به اطالعیه ها2019جدید  برای آگاهی از راههای پیشگگگیری و آخرین وضگگعیت بیماری کرونا ویروس

 پیامهای وزارت بهداشت کشور توجه کنید.

     از طریق فضای    2019به اطالعاتی که توسط منابع غیر موثق در خصوص گسترش بیماری کرونا ویروس جدید

 مجازی منتشر می شود اعتماد نکنید.

  داشته باشید. متر فاصله 1از بیماران مبتال به عالیم تنفسی )نظیر سرفه و عطسه(، حداقل 

 .از دست دادن و رو بوسی کردن با افراد دارای عالیم تنفسی )سرفه، عطسه و...( خودداری کنید 

 .دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال )ترجیحا( و یا قسمت باالی آستین بپوشانید 

  باالی آستین بپوشانید.دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال )ترجیحا( و یا قسمت 

 .از رها کردن دستمال کاغذی های مصرف شده در محیط خودداری کنید 

 .از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید 

 ثانیه باشد و تمامی قسمتهای دست )انگشتان خصوصا انگشت  20شوی دستها حداقل به اندازه  و مدت شست

 .دشست, کف دست و مچ دست( شسته شو
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