
11موضوع روز شماره هفتصدوپنجاه ونه   چهار مرداد نودونه

خطر انتقال کرونا در فعالیت 
در فضای باز، بسیارکم است.
خطر باالی انتقال کرونا در 
تجمع در فضاهای محصور 
و سربسته مانند دفاتر، اماکن مذهبی، سالن های 

سینما یا تئاترها وجود دارد.
این یافته ها، باید توسط مردم در نظر گرفته شود 
تا اوضاع به بهترین شکل ممکن مدیریت شود. 
در این زمان الزم است کاهش هراس در مورد 
انتقال از سطوح اطالع رسانی شود ولی زمان آن 
نیست که خیلی مشتاقانه به دفتر خود بازگردید.
برای آلوده شدن شما، به دوز کافی از ویروس 
 1000 particles نیاز است. این آلوده شدن به

یا ذره ویروسی )vp( نیاز دارد.
در  ویروس  میزان  گسترش  میران  به  حال 

فعالیت های معمولی در محیط توجه کنید:

تنفس: vp 20 در دقیقه 
صحبت کردن: vp 200 در دقیقه. با ۵ دقیقه 
صحبت کردن در محیط بسته و بدون ماسک، 

1000 ذره ویروس به راحتی منتشر می شود.
سرفه: 200 میلیون vp. مقدار زیادی از ذرات 
ویروسی منتشرشده با سرفه و عطسه، ممکن 
است ساعت ها در یک محیط با تهویه نامناسب 
در فضا باقی بماند و معلق در فضا باقی بمانند.

vp عطسه: 200 میلیون
میزان احتمال آلودگی قطعی بستگی دارد به= 
مدت قرار گرفتن در معرض ویروس + تعداد 

ذرات ویروس 

قرار گرفتن در مجاورت کسی، با 
رعایت فاصله

6 فوت معادل ۱۸۰ سانتی متر به باال: اگر زیر 
4۵ دقیقه طول بکشد، احتمال خطر سرایت کم 
است )فقط نفس بکشد(. بدون صحبت و عطسه 

و سرفه کردن، 4۵ دقیقه لحاظ شده است
در صحبت کردن دو نفر که ماسک زده اند، به 

صورت رودررو )در مکان دربسته و محصور(: 
در صورت محدود کردن زمان گفت وگو به کمتر 

از 4 دقیقه، خطر پایین است.
با ماسک هم، در مکان محصور و بدون تهویه 
مناسب، بیش از 4 دقیقه صحبت کردن، احتمال 

سرایت وجود دارد.
اگر شخصی که در حال پیاده روی، دویدن، یا 
دوچرخه سواری و ورزش هست، از کنار شما 
عبور کند: احتمال سرایت کم است ولی نه اینکه 
شانه به شانه هم راه بروید یا شانه به شانه ورزش 
کنید یا در یک خط دوچرخه سواری کنید، که در 

این حالت احتمال سرایت باال می رود.
در فضای با تهویه مطبوع، با رعایت فاصله و 

در زمان محدود: احتمال سرایت کم می شود.
خرید مواد غذایی: خطر متوسط دارد، که می توان 
با محدود و کوتاه کردن زمان خرید و ماسک 
زدن، خطر انتقال را از متوسط به کم تبدیل کرد.
فضاهای داخلی سربسته بسیار پر خطر هستند 

به ویژه اگر در زمان طوالنی و نامحدود، افراد با 
هم تماس داشته باشند.

حمام عمومی و رختکن های مشترک و محل 
استراحت مشترک، خطر باالیی دارند.

رستوران ها: در معرض خطر زیاد سرایت قرار 
دارند که می توان این میزان رو به میزان متوسط 
کاهش داد، با نشستن در فضای باز، یا رعایت 

فاصله و صحبت از راه دور.
فاصله  رعایت  با  حتی  مدارس،  کار/  محل 
برخوردارند  بسیارباالیی  خطر  از  اجتماعی، 

چون زمان تماس طوالنی و نامحدود است. 
ترحیم:  مراسم  و  عروسی ها   / مهمانی ها 

بسیار پرخطر 
خطر  همایش ها:   / تجاری  تجمعات 

بسیارباالیی دارند.
ورزشگاه، کنسرت / سینما: خطر بسیارباالیی 

دارد.

عوامل خطر
عوامل خطر باال در مقابل عوامل خطر پایین 
که در محاسبه خطر سرایت استفاده می شوند: 

 داخل مکان محصور، در مقابل فضای خارجی 
و محیط باز

 فضاهای کوچک محصور با تهویه ضعیف، در 
مقابل فضاهای محصور بزرگ و با تهویه مناسب
 تراکم و تعداد افراد باال در مقابل تراکم و 

تعداد افراد کم
 زمان کوتاه و پایین تماس و حضور افراد، در 

مقابل زمان طوالنی تماس

مركز كنترل بيماري دولت آمريكا شواهد علمي در مورد انتقال Coronavirus را رسما اعالم كرد:

انتقال کرونا از سطوح، بسیارکم است
 صدرا بنکدار

شرایط پایان قرنطینه: توصیه مرکز کنترل 
و پیشگیری بیماری های آمریکا برای 
بیماران با عالمت و بی عالمت براساس 
شواهد بالینی و براساس تست به شرح زیر 
است.)این راهکارها روزآمدترین توصیه ها 

تا تاریخ 20 تیرماه ۹۹( است.
دستورالعمل مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های 
آمریکا )CDC( برای پایان دادن به قرنطینه خانگی 
بیماران کووید- COVID( ۱9-۱9(: باتوجه به محدودیت 
اطالعات در دسترس درباره طیف عالئم بالینی، قدرت انتقال 
و دوره انتشار ویروس توسط فرد بیمار، این دستورالعمل براساس 
اطالعات موجود تدوین شده و با به دست آمدن اطالعات جدید ممکن 

است اصالح شود. 
بیماران کووید-۱9 که دارای عالئم هستند، مطابق شرایط زیر می توانند به قرنطینه خاتمه دهند:

روش اول: براساس نشانه ها 
بیماران کووید- 1۹ که دارای عالئم بودند و برای مراقبت به منزل فرستاده شده اند در صورتی که دو مورد 

زیر وجود داشته باشد می توانند قرنطینه خانگی را پایان دهند:
حداقل ۳ روز )72 ساعت( از قطع تب بدون استفاده از تب بر »و« بهتر شدن عالئم تنفسی )مثل سرفه و 

تنگی نفس( گذشته باشد.
 »و«

حداقل 10 روز از پدیدار شدن اولین عالئم بیماری گذشته باشد.
روش دوم: براساس تست

بیماران کووید- 1۹ که دارای عالئم بودند و برای مراقبت به منزل فرستاده شده اند در صورتی که ۳ مورد 
زیر وجود داشته باشد می توانند قرنطینه خانگی را پایان دهند:

حداقل ۳ روز )72 ساعت( از قطع تب بدون استفاده از تب بر گذشته باشد.
»و«

حداقل ۳ روز )72 ساعت( از بهتر شدن عالئم تنفسی )مثل سرفه و تنگی نفس( گذشته باشد.
»و«

تست سریع از حداقل دو نمونه: نازوفارنژیال )پشت بینی( که به فاصله 24 ساعت گرفته شده منفی باشد.
کسانی که تست کووید- 1۹ آنها مثبت شده اما عالئمی ندارند، مطابق شرایط زیر می توانند به قرنطینه خاتمه دهند:

روش اول - روش زمانی: پس از گذشت 10 روز از دریافت نتیجه تست مثبت در صورتی که در این 
مدت عالمتی ظاهر نشده باشد. در صورتی که عالئم مشاهده شود باید براساس روش های باال عمل شود.

روش دوم: مانند روش براساس تست بیماران عمل شود.
نکته بسیار مهم: زمان قرنطینه الزم است برای 2 گروه طوالنی تر شود:

1- کسانی از کادر درمان که با افراد با خطر باال در تماس هستند.
2- افرادی که شرایطی دارند که ممکن است سیستم ایمنی ضعیف تری داشته باشند و مدت طوالنی تری 

ناقل بیماری باقی بمانند.
ضمنا براساس تحقیق جدید چاپ شده در لنست در بیماران عالمت دار اگر بخواهیم از قرنطینه براساس 
شواهد بالینی خارج شویم، به نظر بهتر است 14 روز بعد از ترخیص از بیمارستان یا 14 روز پس از بهبود 

عالئم بالینی در بیماران سرپایی باشد.
CDC :منبع

خطر انتقال کرونا در فعالیت در 
فضای باز، بسیارکم است.

خطر باالی انتقال کرونا در تجمع در 
فضاهای محصور و سربسته مانند 

دفاتر، اماکن مذهبی، سالن های 
سینما یا تئاترها وجود دارد

پایان قرنطینه

قابل توجه همشهریان استان تهران 
آدرس و شماره تماس مراکز ۱۶ ساعته استان تهران

اختالالت عروقی
ترومبوز سیاهرگ عمقی

آمبولی ریوی
ترومبوز وریدی

نورولوژی
سردرد
سرگیجه

آنسفالوپاتی
سندروم گیلن باره

از دست دادن چشایی
از دست دادن بویایی

درد عضله
سکته مغزی

کبدی
افزایش آنزیم های کبد

افزایش بیلی روبین

کلیوی
نارسایی حاد کلیوی

دفع پروتئین از ادرار
وجود خون در ادرار

اختالل غددی
افزایش قند خون
کتواسیدوز دیابتی

پوستی
خونریزی زیرپوستی
لیودو رتیکوالریس

) لکه دار شدن پوست(
بثورات جلدی

وزیکول
کهیر

التهاب دردناک 
مویرگ های پوست

گوارشی
اسهال

حالت تهوع/ استفراغ
درد شکمی
بی اشتهایی

قلبی
سندروم قلب شکسته

التهاب عضله قلب
آریتمی قلبی
شوک قلبی

ایسکمی قلبی
نارسایی قلبی ریوی حاد

تظاهرات »غیر ریوی« کووید19
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خیابان فالح-بلوار  ابوذر-30متری فالح- جنب کانون ورزشی ابوذرضیائیان- مدائن – حضرت رسول2155747475ابوذرجنوب تهرانتهران
جاده قدیم تهران ،قم-بخش فشافویه-  منطقه حسن آباد-بلوار امام خمینی- روبروی شهرداریفیروزآبادی2156222121حسن آبادريتهران
صالح آباد غربی- شهرک رسالت – کوچه محبی پ 11ضیائیان- مدائن- حضرت رسول2155193322امام علی)ع(جنوب تهرانتهران
خ یاخچی اباد- خ بهمنیار-  خ.سی متری  آموزگار- جنب سازمان زنانضیائیان- مدائن- حضرت رسول2155015508شهید واحدیجنوب تهرانتهران
خیابان قزوین- دوراهی قپان- خ عبید زاکانی- جنب کانون میثمضیائیان- مدائن- حضرت رسول2155707333میثمجنوب تهرانتهران
قیامدشت- بلوار آزادی-جنب کالنتریفیروزآبادی2133583882امام رضا)ع(ريتهران
شهرری- خ فدائیان اسالم-نبش مالک اشتر-جنب کانون سمیهفیروزآبادی2136802040نیک نژادريتهران
شهرري-دولت آباد- خیابان اردستانی-بین فلکه دوم و سوم-مرکز شهید یغماییفیروزآبادی2133744040شهید یغماییريتهران

همشهریان محترم استان تهران؛ اعضای محترم کمپین مبارزه با کرونا؛ لیست ادرس مراکز منتخب غربالگری تشخیص 
و درمان سرپایی بیماری کرونا جهت اطالع است. در صورت وجود عالیم مرتبط با بیماری کووید 1۹ الزم 
است به این مراکز مراجعه نموده تا از بار مراجعات به بیمارستان ها کاسته شود. در این مراکز اقدامات تشخیصی 

و درمانی مورد نیاز صورت گرفته و در صورت نیاز ارجاع به بیمارستان با هماهنگی های الزم انجام می شود.


