
یونیسف نهادی بین المللی 
همه  زندگی  بهبود  برای 
در 190  و  است  کودکان 
کشور جهان، از جمله ایران، 
با دولت ها برنامه همکاری مشترک دارد. این 
سازمان برای نجات جان کودکان و بهبود 
رفاه و سالمت آنها تالش می کند و می کوشد 
استعدادهای همه کودکان از زمان کودکی 
تا نوجوانی به خوبی شکوفا شود و هرگز 
دست از تالش نمی کشد. یونیسف در بحران 
جهانی کروناویروس نیز وارد عمل شده است. 
در حال حاضر تمرکز این نهاد بین المللی بر 
حمایت از دولت چین و طیف گسترده تری 
از کشورهای منطقه آسیای شرقی و اقیانوس 
آرام است که بیشترین موارد ابتال تاکنون در 

آنها گزارش شده است. 

ویروس  غیرقابل پیش بینی  ماهیت  به  باتوجه 
کرونا و انتشار مداوم آن، یونیسف با دولت ها 
و همتایان خود در سازمان بهداشت جهانی و 
سایر شرکای خود در زمینه تهیه برنامه های 
اضطراری در سایر مناطق، به ویژه کشورهای با 
ساختارهای بهداشتی ضعیف تر و ظرفیت های 
محدودتر در مقابله با شیوع بیماری های این 

چنینی، در ارتباط است.
فعالیت های یونیسف در جهت کاهش انتقال 
ویروس از جمله تقویت اطالع رسانی در مورد 
خطر و مقابله با اطالعات نادرست است تا 
کودکان، خانم های باردار و خانواده های آنها 
بدانند که چگونه از انتشار کووید-19 جلوگیری 
کنند و از کجا می توانند کمک بگیرند. آنچه در 
ادامه می خوانید پرسش  و پاسخ هایی است که 
در سایت یونیسف به آنها پرداخته شده است.

کروناویروس »جدید« چیست؟
کرونا ویروس جدید )CoV( نوع جدیدی از 
ویروس هاست. بیماری ایجادشده با ویروس 
کرونا که به آن بیماری کرونا ۲۰19 )کووید-19( 
می گویند، اولین بار در ووهان چین شناسایی شد. 
  D مخفف ویروس و VI ،مخفف کرونا CO
به معنی بیماری در انگلیسی است. قبال به این 
بیماری »کروناویروس جدید ۲۰19« می گفتند. 
ویروس کووید-19 ویروس جدیدی است و 
به خانواده ویروس هایی مانند سارس )نشانگان 
تنفسی حاد( و سایر سرماخوردگی های معمولی 

مرتبط است.    

 ویروس کووید-19 چگونه منتشر 
می شود؟

ویروس از طریق تماس مستقیم با قطره های 
تنفسی فرد آلوده از راه سرفه و عطسه و تماس با 
سطوح آلوده به ویروس منتقل می شود. ویروس 
کووید-19 می تواند ساعت ها روی سطوح زنده 
بماند ولی ضدعفونی ساده می تواند آن را از 

بین ببرد.

عالئم آلودگی به کروناویروس 
چیست؟

عالئم شامل تب، سرفه و تنگی نفس است. در 
موارد حادتر عفونت می تواند منجر به سینه پهلو 
)پنومونی یا همان عفونت ریه( یا مشکالت 
تنفسی شود. در موارد نادر این بیماری کشنده 
یا  آنفلوانزا  بیماری شبیه  بود. عالئم  خواهد 
سرماخوردگی معمولی است که بسیار شایع تر 
از کووید-19 هستند. به همین دلیل برای تایید 
اینکه کسی کووید-19 گرفته یا نه، باید آزمایش 

انجام شود. 

چگونه می توان خطر عفونت را 
کاهش داد؟

با رعایت 4 مورد احتیاطی زیر می توانید جلوی 
خطر عفونت برای خود و خانواده تان را بگیرید:
1. دست هایتان را مرتب با آب و صابون یا ژل 

ضدعفونی الکل دار بشویید.
۲. هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهان خود را با 
دستمال یا آرنج خم شده تان بگیرید و دستمال 

را داخل سطل زباله دردار بیندازید.
۳. از تماس نزدیک با کسانی که سرما خورده اند 

یا عالئمی شبیه آنفلوانزا دارند، بپرهیزید.
4. اگر تب دارید، سرفه می کنید یا احساس 
به  حتما  دارید،  نفس  تنگی  مشکل  می کنید 

پزشک مراجعه کنید.

 آیا باید ماسک بزنم؟
چنانچه عالئم تنفسی )سرفه یا عطسه( دارید، 
برای محافظت از دیگران استفاده از ماسک 
پزشکی توصیه می شود. اگر هیچ گونه عالئمی 

نیست.  ماسک  از  استفاده  به  نیازی  ندارید، 
از ماسک، برای اطمینان  درصورت استفاده 
از اثربخشی آن و جلوگیری از افزایش خطر 
انتقال ویروس، باید از آن درست استفاده کرده 
و پس از استعمال نیز آن را درست دفع کنید. 
توجه داشته باشید استفاده از ماسک به تنهایی 
برای جلوگیری از عفونت کافی نیست و باید 
با شستشوی مکرر دست ها، پوشاندن دهان 
هنگام عطسه و سرفه و جلوگیری از تماس 
نزدیک با کسانی که عالئم سرماخوردگی و 
آنفلوانزا دارند )سرفه، عطسه، تب( همراه باشد. 

آیا کووید-19 روی کودکان تأثیر 
می گذارد؟

این ویروس جدید است و ما هنوز نمی دانیم 
چه تأثیری بر کودکان یا خانم های باردار خواهد 
گذاشت. می دانیم که امکان دارد افراد در هر 
سنی به این ویروس آلوده شوند اما تاکنون 
موارد نسبتا کمی از کووید-19 بین کودکان 

نادر  گزارش شده است. ویروس در موارد 
کشنده است و مرگ ومیر در بیشتر موارد در افراد 
مسن تر با بیماری های زمینه ای دیده شده است.  

اگر فرزندم عالئم کووید-19 
داشت چه کار کنم؟

حتما درمان پزشکی را شروع کنید ولی به 
خاطر داشته باشید اکنون در نیمکره شمالی 
فصل آنفلوانزاست و عالئم کووید-19 از قبیل 
سرفه یا تب می تواند مشابه عالئم آنفلوانزا و 
سرماخوردگی که بسیار هم شایع هستند، باشد. 
رعایت نکات بهداشتی دست ها )شستشوی 
مرتب دست ها( و بهداشت تنفسی را ادامه 
دهید و واکسیناسیون کودکان خود را به موقع 
انجام دهید تا کودکتان مقابل سایر ویروس ها 

و باکتری های بیماری زا 
درامان باشد. 

در مورد سایر 

عفونت های دستگاه تنفسی از قبیل آنفلوانزا، 
اگر خودتان یا کودکتان عالئمی دارید، از همان 
ابتدا کمک پزشکی بگیرید و سعی کنید از 
حضور در اماکن عمومی )محل کار، مدارس، 
وسایل نقلیه عمومی و...( خودداری کنید، تا 

از سرایت به دیگران جلوگیری شود.  

اگر یکی از افراد خانواده عالئم بیماری 
را داشته باشد چه کار باید کرد؟

اگر شما یا کودکتان تب، سرفه یا تنگی نفس 
دارید، باید از همان ابتدای بروز عالئم از پزشک 
کمک بخواهید. اگر به مناطقی که کووید-19 
در آنجا گزارش شده، سفر کرده اید یا اگر در 
تماس با فردی بوده اید که به  تازگی به یکی از 
چنین مناطقی سفر کرده و عالئم تنفسی دارد، 
با پزشک خود یا با کارمندان بهداشت تماس 
بگیرید و موضوع را با آنها درمیان بگذارید و 

مشورت کنید. 

آیا باید کودکم را در خانه 
نگه دارم و به مدرسه نفرستم؟

اگر کودک شما عالئم بیماری 
کمک  پزشک  از  دارد،  را 
بخواهید و به دستوراتی 
که پزشک یا کارمند 
می دهد،  بهداشتی 
غیر  در  کنید.  عمل 
سایر  مانند  این  صورت، 
عفونت های دستگاه تنفسی از 
قبیل آنفلوانزا، اگر کودکتان عالئم 
بیماری دارد، وی را در خانه بستری و به 
خوبی از او مراقبت کنید و به اماکن عمومی 

نروید تا بیماری به دیگران سرایت نکند. 
اگر کودکتان عالئمی مثل تب یا سرفه ندارد 
و اگر بخشنامه ای راجع به بهداشت عمومی 

درباره  دیگری  مشابه  رسمی  توصیه های  یا 
مدارس دریافت نکرده اید، بهتر است  کودکتان 
را به مدرسه بفرستید. به جای اینکه کودکان 
را از مدرسه دور نگه دارید، به آنها آموزش 
دهید دست هایشان را خوب بشویند و اقدامات 
بهداشتی مربوط به تنفس را در مدرسه و سایر 
اماکن انجام دهند. از جمله شستشوی مرتب 
دست ها، پوشاندن دهان  هنگام عطسه یا سرفه 
با دستمال یا آرنج خم شده و سپس انداختن 
دستمال داخل سطل زباله دردار، لمس نکردن 
چشم ها، دهان یا بینی به خصوص اگر دست ها 

کامال شسته نشده اند.    

آیا خانم های باردار می توانند 
ویروس کرونا را به جنین خود 

منتقل کنند؟
هنوز شواهد کافی مبنی بر اینکه ویروس بتواند 
در دوران بارداری از مادر به جنین منتقل شود 
باشد،  داشته  کودک  روی  بالقوه ای  تأثیر  یا 
وجود ندارد. این موضوع در حال حاضر در 
دست بررسی است. با این حال خانم های باردار 
باید موارد احتیاطی مقتضی برای محافظت از 
خود در برابر این ویروس را به عمل بیاورند 
و چنانچه عالئمی مانند تب، سرفه یا تنگی 
نفس در خود مشاهده کردند، سریع به پزشک 

مراجعه کنند. 

آیا مادری که آلوده به کرونا 
ویروس باشد، می تواند همچنان به 

نوازد خود شیر بدهد؟
آلوده و پرخطر که  مناطق  مادران در  تمام   
عالئمی مثل تب، سرفه یا تنگی نفس دارند، 
باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنند 
کارکنان  یا  پزشک  که  دستورالعمل هایی  و 
توجه  با  کنند.  رعایت  را  می دهند  بهداشتی 
به مزایای تغذیه با شیر مادر و نقش کمرنگ 
شیر مادر در انتقال ویروس های تنفسی، مادر 
راهکارهای  تمام  رعایت  ضمن  می تواند 
احتیاطی الزم همچنان به شیردهی ادامه دهد.
در مورد مادرانی که عالئم بیماری را دارند 
شیردهی مشکلی ندارد، مشروط بر اینکه هنگام 
در آغوش گرفتن کودک و نزدیک بودن به 
او )از جمله هنگام شیردهی( ماسک بزنند، 
دست ها را قبل و بعد تماس با کودک )از جمله 
هنگام شیردهی( بشویند و سطوح آلوده را 
تمیز و ضدعفونی کنند، مانند همه مواردی 
که وقتی کسی مشکوک به کووید-19 است 
یا بیماری اش تأیید شده، در تعامل با دیگران 

از جمله با کودکان باید انجام دهد. 
اگر مادر به شدت بیمار باشد، باید وی را به 
دوشیدن شیر و دادن آن به کودک با فنجان 
این  یا قاشق تشویق کرد و در تمامی  تمیز 
مراحل همان روش های جلوگیری از عفونت 

فوق الذکر را نیز رعایت کرد.

توصیه های یونیسف برای مراقبت از والدین و کودکان در مقابل ویروس کرونا

موارد نسبتا کمی از کووید-19 بین کودکان گزارش شده است
 ترجمه: 

یوسف صالحی 

بهترین راه شستن کامل دست ها چگونه است؟    
1. شیر آب را باز کنید و دست ها را زیر آن بگیرید.

2. تمام دست تان را به صابون آغشته کنید.
3. تمام سطوح دست ها را به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با صابون بشویید، از 

جمله پشت دست ها، میان انگشتان و زیر ناخن ها
4. دست ها را کامال با آب بشویید.

5. دست ها را با دستمال تمیز یا حوله یکبار مصرف خشک کنید.
6. دست ها را مرتب بشویید، به خصوص قبل از خوردن غذا، بعد از فین کردن، سرفه یا 

عطسه و استفاده از سرویس بهداشتی 
7. اگر آب و صابون در دسترس ندارید، از ژل شستشوی دست الکلی با حداقل ۶۰درصد الکل 

استفاده کنید. اگر دستانتان به صورت مشهود کثیف هستند، حتما آنها را با آب و صابون بشویید.

این ویروس جدید است و ما هنوز 
نمی دانیم چه تأثیری بر کودکان یا 
خانم های باردار خواهد گذاشت. 

می دانیم که امکان دارد افراد در 
هر سنی به این ویروس آلوده شوند 

اما تاکنون موارد نسبتا کمی از 
کووید-19 بین کودکان گزارش شده 
است. ویروس در موارد نادر کشنده 
است و مرگ ومیر در بیشتر موارد در 
افراد مسن تر با بیماری های زمینه ای 

دیده شده است 

این روزها به دلیل اخبار نگران کننده همه گیری کرونا، بسیاری از 
کودکان نیز مانند بزرگساالن نگران و مضطرب هستند و تحت تاثیر 
بحران قرار می گیرند ولی ممکن است نتوانند در مورد آن صحبت 

کنند. از این رو، به این چند توصیه توجه کنید:
 با کودکان در مورد بحران و شرایط صحبت کنید. وقتی اخبار 
بدی در جریان است، سن کودک را در نظر بگیرید و ببینید اگر 
نکنید، چقدر ممکن  او صحبت  با  پیش آمده  بحران  درباره  شما 
است اخبار را از جای دیگری بشنود. در صورت لزوم اطالعات 
متناسب با سن کودک به وی بدهید. به یاد داشته باشید بروز این 
عالئم در شرایط بحران، طبیعی و قابل کنترل است و خطر جدی 

او را تهدید نمی کند.
 در شرایط بحران کمی سطح انتظارات خود را نسبت به انجام 
به موقع تکالیف درسی یا حضور در مدرسه تعدیل کنید و تا حد 
امکان در مورد کمیت و کیفیت عملکرد کودکان و دانش آموزان 
آسان بگیرید. برای مثال اگر در فصل امتحانات قرار دارند و نگران 

نتیجه هستند، به آنها اطمینان بدهید اولیای مدرسه حتما خودشان 
برای این شرایط فکری خواهند کرد یا فرصت جبران خواهند داد.
از حد  بیش  نگرانی  یا  استرس  اثر  در  است کودکان   ممکن 
دچار عالئمی مثل حالت تهوع، استفراغ، اسهال، گریه، بی قراری، 
پرخاشگری، کاهش اشتها یا اختالل خواب شوند. توجه داشته باشید 
چناچه این عالئم ناشی از استرس باشد، طبیعی است و با کاهش 
استرس نشانه ها هم کم می شوند ولی در صورت تکرار و طوالنی 

شدن این عالئم بیش از ۳-۲ روز حتما با پزشک مشورت کنید.
و  باشند  داشته  استرس  که  است  طبیعی  بگویید  کودکان  به   
نگران خود یا نزدیکان باشند ولی نشانه های اضطراب بیش از حد 

و غیرطبیعی را نیز به آنها آموزش دهید.
 آنها را تشویق کنید نگرانی هایشان را با شما در میان بگذارند 
و در صورتی که استرس زیادی داشتند از پزشک، روان پزشک یا 

روان شناس کمک بگیرید.
 کودکان درشرایط بحران و پس از وقوع حوادث ناگوار بیش از 

هر زمان دیگری نیاز به بازی و تفریح دارند. بازی باعث منحرف 
کردن توجه آنها از استرس می شود و به آنها آرامش می دهد. سعی 
کنید برنامه های سرگرمی و بازی کودکان را در منزل بیشتر کنید.

 روش های آرام سازی را با آنها تمرین کنید. برای مثال می توانید 
تجسم  و  عمیق  تنفس  آرام سازی عضالنی،  روش های  منزل  در 

خالقانه را تمرین کنید.
 ضمن صحبت با کودکان در مورد شرایط، آنها را در جریان 
جزییات وقایع مانند تعداد مبتالیان یا مرگ ومیر ناشی از بیماری 

کرونا قرار ندهید.
 تا حد امکان اخبار را در حضور کودکان دنبال نکنید.

 نظم برنامه های روزمره کودک مانند خواب، غذا و بازی را تا 
حد ممکن حفظ کنید.

نیاز به کمک های تخصصی، کودکان را به مراکز   درصورت 
خدمات جامع سالمت، درمانگاه ها، بیمارستان ها یا هر مرکز درمانی 

که در دسترس شماست، ببرید.

تمرین های آرام سازی برای کودکان
نقاشی کردن: به کودکان کمک کنید در مورد موضوعی که نسبت به 

آن ترس یا نگرانی دارند، نقاشی بکشند.
قصه گویی: به کودکان کمک کنید موضوعی که نسبت به آن ترس یا 

نگرانی دارند را به صورت داستان یا قصه بازگو کنند.
بازی داستان نویسی: به کودکان کمک کنید با استفاده از کاغذ و 
قلم یک داستان را شروع کنند و  باالی صفحه یک یا چند خط در 
مورد داستان خود بنویسند و سپس کاغذ را به کودک یا فرد دیگری 
که کنارش است، بدهند تا ادامه داستان را بنویسد. کاغذ را به همه 
کودکان و افرادی که در آن جمع حضور دارند، بدهید تا هر نفر 
قسمتی از داستان را تکمیل کند و درنهایت به دست اولین نفر برسد 
و سپس داستان نهایی را برای همه بخواند. این کار عالوه بر اینکه 
باعث سرگرمی و انحراف فکر کودکان از افکار مزاحم و استرس زا 
می شود، در بسیاری مواقع باعث خنده و شادی و احساس آرامش 

و لذت در آنها خواهد شد.

راهنمای مدیریت استرس برای کودکان در شرایط بحران ویروس کرونا

شماره هفتصدوچهل وپنج  پانزده اسفند نودوهشت4 ویژه کروناویروس


