به نام خدا
مقدمٍ :
ٍیرٍس کرًٍب  ،طیف ٍسیؼی از ٍیرٍسّب را ضبهل هیضًَذ
کِ سبدُتریي ًَع آى سرهبخَردگی هؼوَلی ٍ پیچیذُتریي
ًَع آى در حبل حبضر ثیوبری کرًٍب است.گبّی اٍقبت
(ًِ اغلت هَاقغ)ٍ ،یرٍس کرًٍب هیتَاًذ ثیي اًسبى ٍ
حیَاى هطترک ثبضذ .ضیَُ اًتطبر ثیطتر ٍیرٍسّبی کرًٍب
هطبثِ سبیر ٍیرٍسّبی سرهبخَردگی است ،یؼٌی از
طریق افراد آلَدُ هٌتقل هیضَد؛ ثِ ایي صَرت کِ
ثب سرفِ یب ػطسِ در َّا پخص هیضَد ٍ از طریق دست
دادى ،رٍثَسی ،لوس سر ٍ صَرت فرد هجتال ٍ لوس
اضیبیی هبًٌذ دستگیرُ دری کِ افراد ثیوبر ثِ آًْب دست

زدُاًذ ،ثِ دیگراى سرایت هیکٌذٍ .یرٍس کرًٍب هوکي
است ثِ ثیوبری ّبی دستگبُ تٌفسی تحتبًی هبًٌذ رات
الریِ ٍ ثرًٍطیت هٌدر ضَد .در ثسیبری از کطَرّب ،اثتال
ثِ ثیوبری ًبضی از ٍیرٍس کرًٍب در فصَل سرد سبل (پبییس
ٍ زهستبى) رایح است ،اهب ّرکس در ّر زهبى هوکي است
ثِ آى هجتال ضَد.

يیريس کريوا چیست ؟

يیريس کريوا چگًوٍ گسترش می یابد؟

کرًٍب ثِ هؼٌبی تبج یب ّبلِ است ٍ ضکل ظبّری ٍیرٍس

ٍیرٍس کرًٍب هبًٌذ سبیر ٍیرٍس ّب (هثل سرهبخَردگی)
ٍقتی فرد سرفِ هی کٌذ یب ػطسِ هی کٌذ ٍ ،یرٍس از طریق
قطرات گسترش هی یبثذّ .وچٌیي ٌّگبهی کِ ضخصی یک
سطح آلَدُ هبًٌذ دستِ درة را لوس کٌذ  ،هی تَاًذ پخص

کرًٍب زیر هیکرٍسکَح  ،ضجیِ ثِ یک تبج سلطٌتی است.
کرًٍب ًَػی ٍیرٍس است کِ سجت ػفًَت در دستگبُّبی
تٌفسی فَقبًی یؼٌی ثیٌی ،سیٌَسّب ٍ گلَ هیضَدً .بم ایي
ًَع ٍیرٍس از خَضِ ّبی تبج هبًٌذ کِ در سطح آى ٍخَد
دارد گرفتِ ضذُ است کِ ثیطتر خفبش ّب  ،خَک ّب ٍ
پستبًذاراى کَچک را آلَدُ هی کٌذ .ثیطتر ٍیرٍسّبی کرًٍب
ػالئن هطبثْی در دستگبُّبی تٌفسی فَقبًی ثِ ضکل
گرفتگی ثیٌی ٍ آثریسش ثیٌی ،سرفِ ،گلَ درد ٍ
گبّی تت ایدبد هیکٌٌذّ .وچٌیي ٍیرٍس کرًٍب هوکي
است سجت ػفًَت گَش هیبًی در کَدکبى ضَد .الجتِ در
ثیطتر هَارد ًویتَاى هطوئي ضذ ػالئن ثیوبری از ٍیرٍس
کرًٍبست یب از ٍیرٍسّبی سرهبخَردگی دیگر .ثرای
تطخیص ایي ثیوبری هیتَاى آزهبیصّبیی ازخولِ کطت
ترضحبت ثیٌی ٍ گلَ ٍ ًیس آزهبیص خَى را اًدبم داد .ثب
ایيحبل اگر ػفًَت ًبضی از ٍیرٍس کرًٍب ثِ دستگبُ تٌفسی
تحتبًی یؼٌی ثِ ًبی ٍ ریِّب ثرسذ ،هوکي است ثِ راتالریِ
هٌدر ضَد .ایي خطر ثِ ٍیژُ در افراد هسي ،افراد هجتال

ضَد .
ثیوبرستبًْب ّوچٌیي هکبًْبی اصلی ثرای گسترش ٍیرٍس
ّستٌذ خبیی کِ یک ثیوبر ثسیبری از افراد را آلَدُ هی کٌذ.
ٌّگبهی کِ ثیوبراى ثب ػالئن هجْن تٌفسی ثِ ثیوبرستبى
هی آیٌذ  ،هوکي است کبرکٌبى ثیوبرستبى ًذاًٌذ کِ ثبیذ
احتیبط ّبی خبصی از خولِ استفبدُ از هبسک یب دٍر ًگِ
داضتي آًْب از سبیر ثیوبراى را اًدبم دٌّذ ٍ.یرٍس ّبی
کرًٍب هؼوَالً از طریق یک فرد آلَدُ ثِ دیگراى هٌتقل
هی ضًَذ.

ثِ ثیوبری قلجی ٍ یب افراد دارای سیستن ایوٌی ضؼیف ثیطتر
است.
عالئم يیريس جدید کريوا
در هؼوَلیتریي حبلت ٍیرٍس کرًٍب ثبػث سرهبخَردگی
هی ضَد اهب در هَاردی ثبػث سٌذرٍم حبد تٌفسی یب ّوبى
"سبرس" هیضَدً .طبًِ ّبی اثتال ثِ ایي ٍیرٍس در اًسبى
تت ،سرفًِ ،فس ًفس زدى ٍ تٌگی ًفس است.

راٌ َای اوتقال يیريس کريوا چیست؟
* َّا (ثِدلیل پخص ررات ٍیرٍسی ًبضی از سرفِ یب ػطسِ).
* توبس ًسدیک ثب فرد آلَدُ (لوسکردى سر ٍ صَرت فرد
آلَدُ یب دستدادى ثب اٍ).

* لوس سطح یب ضیئی کِ ررات ٍیرٍسی رٍی آى ٍخَد
دارًذ (ایي ررات رٍی دستّب هیًطیٌٌذ ٍ قجل از ضستي
دستّب ثب دستزدى ثِ دّبى ،ثیٌی یب چطنّب ٍارد ثذى
هیضًَذ).
* ثًِذرت ،آلَدگی ثب هذفَع.

چگًوٍ از خًد در برابر يیريس کريوا محافظت کىیم؟

• اضیبء ٍ سطَح را تویس ٍ ضذ ػفًَی کٌیذ.
• ثِ اًذازُ کبفی استراحت کٌیذ.
• هبیؼبت زیبد ثٌَضیذ.
• فراهَش ًکٌیذ کِ ثِ کَدکبى یب ًَخَاًبى زیر ۹۱
سبل آسپریي ًذّیذ.
• ثخَردادى ثب آة داؽ یب استفبدُ از دستگبُ ثخَر هیتَاًذ

ثِ تسکیي گلَدرد ٍ خراضیذگی آى کوک کٌذ.

• اگر ضرایط حبد ثَد ،حتوب ثِ پسضک هراخؼِ کٌیذ.

در حبل حبضر ّیچ ٍاکسٌی ثرای هحبفظت از ضوب در ثراثر ٍیرٍس
کرًٍب اًسبًی هَخَد ًیست .هوکي است ثب اًدبم هَارد زیر ثتَاًیذ

يیريس کريوا چطًر متًقف میشًد؟

•دستبى خَد را حذاقل ثِ هذت  02ثبًیِ ثب صبثَى ٍ آة ثطَییذ.

ٍاکسٌی ثرای ایي ٍیرٍس ٍخَد ًذارد .ثٌبثرایي تٌْب راُ خلَگیری

خطر اثتال ثِ ػفًَت را کبّص دّیذ:

•از دست زدى ثِ چطن  ،ثیٌی یب دّبى خَدداری کٌیذ.
•از توبس ًسدیک ثب افرادی کِ هریض ّستٌذ خَدداری کٌیذ .
•ٌّگبم سرفِ یب ػطسِ دّبى خَد را ثب یک دستوبل ثپَضبًیذ ،
سپس دستوبل را درٍى سطل زثبلِ ثیٌذازیذ.
•اضیبء ٍ سطَحی کِ اغلت لوس هی ضَد را تویس ٍ ضذ ػفًَی

معاونت برنامه ریسی و توسعه سرمایه انسانی
اداره کل سرمایه انسانی
اداره ارزشیابی و توانمندسازی کارکنان
امور آموزش و توانمندسازی

يیريس کريوا

از سرایت آى تطخیص زٍدٌّگبم ٍ درهبى ثیوبر در قرًطیٌِ است.
ثبیذ ثِ دًجبل افرادی گطت کِ ثب ثیوبراى ایي ٍیرٍس در توبس
ثَدُاًذ ٍ آًْب را زیر ًظر گرفت.
در قذم ثؼذی ثبیذ هحذٍدیتّبی هسبفرتی ایدبد کرد ٍ از
گردّوبییّبی ػوَهی خلَگیری کرد.

کٌیذ.

•اگر ثیوبر ّستیذ ٍ فکر هی کٌیذ هوکي است ػلت آى هسبفرت
ثِ هٌطقِ آلَدُ ثِ ٍیرٍس کرًٍب یب توبس ثب ضخصی ثبضذ کِ در
آًدب ثَدُ است  ،ثبیذ ثِ یک پسضک اطالع دّیذ ٍ ثِ دًجبل درهبى

زٍدٌّگبم ثبضیذ .

چگًوٍ از دیگران در برابر يیريس کريوا محافظت کىیم ؟
اگر ػالئوی هبًٌذ سرهبخَردگی داریذ ،ثب اًدبم هَارد زیر
هی تَاًیذ از دیگراى هحبفظت کٌیذ:

خًد مراقبتی ،مُم تریه کلید ایمىی در برابر يیريس کريوا

• در حبلی کِ ثیوبر ّستیذ در خبًِ ثوبًیذ.
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• از توبس ًسدیک ثب دیگراى خَدداری کٌیذ.
• ٌّگبم سرفِ یب ػطسِ  ،دّبى ٍ ثیٌی خَد را ثب یک دستوبل
ثپَضبًیذ  ،سپس دستوبل را درٍى سطل زثبلِ ریختِ ٍ دستبى
خَد را ثطَییذ.

شمارٌ 014
هٌجغ خْت کست اطالػبت ثیطتر:
ّوِ چیس در راثطِ ثب کرًٍب ٍیرٍس خذیذ
سبیت داًطگبُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی استبى فبرس

