
کیت های  داد:  گزارش  یورونیوز 
آزمایش کووید-۱۹ که نتیجه را ظرف 
۱۵ تا ۳۰ دقیقه اعالم می کند، قرار 
است به زودی در آمریکا و بسیاری 

از کشورهای فقیر جهان توزیع شود.
در حالی که شمار قربانیان کرونا در جهان از مرز یک 
میلیون نفر گذشته است، سازمان جهانی بهداشت اعالم 
کرد که ۱۲۰ میلیون کیت تست ۵ دالری، به شرط تأمین 
اعتبار در اختیار کشورهای در حال توسعه و فقیر قرار 
خواهد گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
نیز روز دوشنبه اعالم کرد که ۱۵۰ میلیون کیت کرونا 

در آمریکا توزیع می شود. سازمان جهانی بهداشت 
جهانی اعالم کرد که طرح ۶۰۰ میلیون دالری خود 
برای راه اندازی بسته های تشخیص سریع در ۱۳۳ 
کشور در شش ماه آینده، به کشورهای کم درآمد و 
متوسط امکان می دهد تا در این زمینه شکاف موجود با 
جهان ثروتمند را کاهش دهند. کار با این کیت ها بسیار 
سریع تر، ارزان تر و آسان تر از آزمایش »پی سی آر« است، 
اما با این حال حساسیت آنها کمتر بوده و احتمال خطا 

و اعالم منفی های کاذب در آنها وجود دارد.
تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت 
در یک نشست مطبوعاتی مجازی گفت: »این طرح 
امکان گسترش آزمایش ها را فراهم می کند، به ویژه در 
مناطقی که صعب العبور بوده و از امکانات آزمایشگاهی یا 
کارکنان بهداشتی کافی برای انجام آزمایش های پی سی آر 

برخوردار نیستند.«
یک اپیدمیولوژیست دانشگاه هاروارد به نام مایکل مینا 
می گوید که بسته آزمایشی جدید تست کرونا »بسیار 
عالی« است و در این زمینه »یک شروع بسیار خوب« 
به شمار می آید اما با این حال بر این باور است که 
میزان توزیع شده از این بسته ها توسط دولت ایاالت 
متحده »کافی نبود« و تولید باید »۱۰ یا ۲۰ برابر« شود.

تالش برای رسیدن به تست های سریع تر
ماه هاست که کارشناسان خواستار پذیرش گسترده این 
فناوری ارزان قیمت هستند تا افراد بتوانند هفته ای چند بار 
خود را آزمایش کنند. فراهم کردن امکان آزمایش سریع 
کووید-۱۹ تنها بخشی از ابزارهای محدود دولت ها برای 
مبارزه با این بیماری است که عالوه بر سالمتی عمومی، 
محدودیت های شدیدی در زندگی اجتماعی ایجاد کرده 

و چرخ های اقتصاد را هم از حرکت بازداشته است.
فشار برای افزایش شمار آزمایش های سریع کووید-۱۹ 
در جهان در حالی افزایش می یابد که ویروس کرونا 
هیچ نشانه ای از عقب نشینی از خود نشان نداده است. 
آمار ابتال در اروپا بار دیگر به سرعت افزایش یافته و 
دولت های اروپایی برای جلوگیری از رسیدن موج های 
بعدی شیوع بیماری تالش می کنند. پاریس، لندن و مادرید 
همگی مجبور شده اند برای کنترل و کند کردن روند 
شیوع بیماری مقررات محدودکننده تازه ای وضع کنند. 
روز دوشنبه هلند نیز به صف کشورهای محدودکننده 
اجتماعات برای مبارزه با کرونا پیوست و جمهوری 
چک و اسلواکی نیز اعالم کردند که آماده اعالم وضعیت 

اضطراری هستند.
 

تست پی سی آر با دستگاه چینی ظرف 
۳۰ دقیقه

در حالی که اخبار مربوط به تهیه و توزیع کیت های تست 

سریع کرونا در جهان در حال انتشار است، یک شرکت 
چینی به نام کایوت اعالم کرد که »سریع ترین« دستگاه 
جهان برای آزمایش پی سی آر با اعالم نتیجه ۳۰ دقیقه ای 
را ساخته و قصد دارد با آن اروپا و آمریکا را فتح کند.
این دستگاه که »فلش ۲۰« نام دارد و قیمت آن ۳۰۰ 
هزار یوآن )۳۸ هزار یورو( اعالم شده، وجود ویروس 
کرونا در بدن یا نبود آن را ظرف ۳۰ دقیقه تشخیص 
می دهد و نتیجه را از طریق اپلیکیشن مستقیماً به تلفن 

هوشمند فرد می فرستد.
سابرینا لی، مدیر عامل و بنیانگذار شرکت کایوت 
می گوید: »این دستگاه می تواند در بیمارستان ها برای 
موارد اضطراری مفید باشد. به عنوان مثال هنگامی 
که فرد آسیب دیده نیاز به عمل جراحی داشته باشد، 
می توانیم به سرعت تشخیص دهیم که وی به ویروس 

کرونا آلوده است یا نه.«
او اطمینان داده که این در حال حاضر »سریع ترین دستگاه 
آزمایش پی سی آر در جهان« برای تشخیص ویروس 
کرونا است. خبر ساخت این دستگاه از چند ماه پیش 
منتشر شده بود. در فرودگاه های چین از این دستگاه 
برای غربالگری مسافرینی که از خارج از کشور می آیند 
استفاده می شود و مقامات بهداشتی این کشور چندین 
ماه است که از آن برای انجام غربالگری در محله های 
قرنطینه شده به دلیل شیوع کووید-۱۹ استفاده می کنند.
ایراد کیت های تست کرونا که ترامپ وعده توزیع ۱۵۰ 
میلیون آن را داده، آن است که حساسیت آنها بسیار 
کمتر از تست پی سی آر است و در نتیجه درصد خطای 
بیشتری دارند. اما مسووالن شرکت کایوت می گویند 
که فلش ۲۰ نه تنها سریع، بلکه قابل اعتماد هم است. 
مسووالن کایوت می گویند که در حال حاضر دو نمونه 
از دستگاه های آنها در بریتانیا در مرحله تأیید است و 
»در حال مذاکره« با خریداران این دستگاه در فرانسه 
هستند. ایران نیز پیش از این از قصد خود برای خرید 

این دستگاه خبر داده بود.
تنها مانع شرکت چینی در حال حاضر ظرفیت تولید 
است. کایوت تنها می تواند ۵۰۰ دستگاه تست در ماه 
تولید کند، اما با این حال، قصد دارد این رقم را تا پایان 

سال ۲۰۲۰ دو برابر کند.

کووید-۱۹، افراد متفاوت را 
به  طرق گوناگون تحت تأثیر 
قرار می دهد. بیماری بیشتر 
افراد مبتال خفیف یا متوسط 
است و بدون نیاز به بستری شدن بهبود می یابند.

شایع ترین عالئم این بیماری
تب، سرفه خشک و خستگی است. عالئم کمتر 
شایع آن: درد و کوفتگی، گلودرد، اسهال، التهاب 
ملتحمه، سردرد، ازدست دادن حس چشایی و 
بویایی، بثورات پوستی یا تغییر رنگ انگشتان 

دست و پا است.

خطرات را بشناسید
ویروس کرونا به راحتی گسترش می یابد. یکی 
از راه های اصلی بروز این بیماری این است که 
اگر آلوده باشید، هنگام صحبت، سرفه یا عطسه، 
میکروب ها به بینی و دهان دیگران انتقال می یابد. 
اگر در فاصله یک متری از یکدیگر باشید، این 
اتفاق می افتد و افرادی که آلوده اند نیز می توانند 
این بیماری را گسترش دهند حتی اگر عالئمی 
نداشته باشند. برای سالم ماندن، یاد بگیرید که 
چه فعالیت هایی برای ابتال به کرونا کم خطر، 

خطرناک و پرخطر هستند.

دریافت بسته یا نامه
به نظر می رسد ویروسی که باعث کرونا می شود 
برای مدت کوتاهی روی برخی از سطوح زنده 
می ماند. اگر یک سطح آلوده و سپس بینی، دهان 
یا چشم خود را لمس کنید، ممکن است بیمار 
شوید. البته این تنها روش ابتال نیست. بنابراین 
تصور می شود دست زدن به پاکت نامه، بسیار کم 
خطر است. نیازی نیست که نامه خود را هنگام 
تحویل ضدعفونی کنید اما پس از لمس نامه  یا 
بسته، ۲۰ ثانیه دست های خود را بشویید یا از 

ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

استفاده از غذای بیرون از خانه
داخل خانه می توانید غذا سفارش بدهید، نه اینکه 
در رستوران غذا بخورید. متوجه خواهید شد 
اغلب با تماس مستقیم حتی بسیار کم یا بدون 
تماس مستقیم هم ابتال صورت می گیرد. به همین 
دلیل، به گفته کارشناسان، خدمات تحویل غذا و 
سفارش از راه دور، کم خطر است. مطمئن ترین 

روش این است که سعی کنید غذای خود را از 
مکانی سفارش دهید که به صورت حضوری در 

رستوران، غذا ارائه نمی دهند.

بازی تنیس
احتمال اینکه به خاطر مسابقه تنیس به ویروس 
کرونا مبتال شوید، بسیار کم است. هنوز هم بهتر 
است قبل و بعد از بازی، دست و راکت خود 
را ضدعفونی کنید. فاصله خود را با دیگران 
و حتی شریک زندگی تان حفظ کنید و حوله، 
بطری آب یا توپ تنیس را  به طور مشترک 

استفاده نکنید.

خرید سبزی
وقتی به تره بار می روید، احتمال ابتال به عفونت 
وجود دارد. مراقب باشید از سطوح در دسترس 
زیاد مانند دستگیره در و دستگاه کارت خوان 
با دستکش استفاده کنید. دسته های سبد خرید 

را ضدعفونی کنید و سعی کنید از دیگران دور 
باشید و با ماسک روی دهان و بینی خود را 
بپوشانید. اگرچه به احتمال زیاد از لمس مواد 
غذایی بیمار خواهید شد اما دست های خود را 
تمیز بشویید. بعد از اینکه وسایل خود را در 
خانه جابجا کردید، دوباره دست های خود را 

ضدعفونی کنید.

پمپ بنزین
کرونا  به  ابتال  احتمال  می زنید،  بنزین  وقتی 
نسبتا کم است. اگرچه ممکن است از نزدیک 
با دیگران تماس نداشته باشید اما سطوحی که 
لمس می کنید، همچنان می تواند آلوده باشد. سعی 
کنید قبل از استفاده از دستگاه از دستمال مرطوب 
ضدعفونی کننده استفاده کنید. پس از اتمام کار، از 
یک ضد عفونی کننده دست که حداقل ۶۰درصد  
الکل دارد، استفاده کنید و دستان خود را هرچه 

زودتر با آب و صابون بشویید.

با دیگران به پیاده روی بروید
اگر با یکی از دوستانتان در بیرون از خانه قدم 
می زنید یا می دوید و اگر فاصله خود را حفظ 
می کنید، احتمال ابتال به بیماری کم خواهد بود. 
هر دو ماسک بزنید و تمام تالش خود را کنید 
تا یک مترونیم از هم فاصله داشته باشید. مسیری 
را انتخاب کنید که شلوغ نباشد. به این ترتیب، 
وقتی از کنار دیگران عبور می کنید، می توانید 

خطر ابتال را کم کنید.

اقامت در هتل
هتل ها مکان های مشترک زیادی دارند، مانند البی 
و اتاق ناهارخوری، جایی که می توانید با مهمانان 
دیگری که ممکن است آلوده باشند، در تماس 
باشید. چند شب اقامت در هتل، با خطر ابتال به 
ویروس کرونا همراه است. برای افزایش ایمنی 
خود، اتاقی را بخواهید که حداقل ۲4 ساعت 
خالی باشد. پس از ورود به اتاق، از کلیدهای برق، 
دستگیره های در و سطوح موجود در اتاق، بعد 
از استفاده از مواد ضدعفونی کننده استفاده کنید.

خرید از فروشگاه
برای خرید به مرکز خرید بروید.  احتمال 
ابتال در آنجا در حد متوسط است، تقریبًا مانند 
دیگری  داخل خانه شخص  که   است  این 
شام بخورید. اگر نیاز به خرید کاالیی دارید 
که نمی تواند صبر کند، سعی کنید وسایلی 

را که نیاز ندارید را لمس نکنید.
اگر لباسی را پرو می کنید، تا زمانی که دست های 
خود را نشسته اید، به صورت خود نزنید. پس 
از رسیدن به خانه، بالفاصله لباس های خود 

را عوض کنید.

رفتن به ساحل
فضای بیرون از خانه در معرض خطر کمتری 
است لما اگر ساحل شلوغ باشد، شرایط به 
شدت تغییر می کند. رفتن به ساحل با خطر 
اگر  است.  همراه  شدن  آلوده  از  متوسطی 
از  به ساحل می روید، حداقل یک مترونیم 
در  که  زمانی  حتی  بگیرید،  فاصله  دیگران 

آب هستید.

ناهار خوردن در فضای باز
اگر خارج از خانه غذا می خورید، خطر بیمار 
شدن وجود دارد. در حالی که فضا باز باشد، 
احتمال تماس با میکروب ها کاهش می یابد، 
می شوید  مجبور  نوشیدن  و  خوردن  برای 
ماسک خود را بردارید و شاید مجبور شوید به 
افراد دیگر نزدیک شوید. به دنبال رستورانی 
باشید که تعداد غذاهایی را که همزمان سرو 
می کنند، محدود باشد و میزهای آنها از هم 

یک مترونیم فاصله داشته باشد.

رفتن به باشگاه
اگرچه تحرک برای سالمت بسیار مفید است، 
رفتن به باشگاه های ورزشی در حال حاضر 
یک فعالیت پرخطر است. بیشتر افراد هنگام 
شدیدتری  تنفس  و  می کنند  عرق  ورزش 
شیوع  باعث  می تواند  موضوع  این  دارند. 
ویروس کرونا شود، به ویژه در یک فضای 

بدنسازی. مانند سالن  محدود 

غذاخوردن در رستوران
غذاخوردن داخل رستوران فعالیت پرخطری 
است. با این کار به دیگران که ممکن است 
اگر  حتی  می شوید،  نزدیک  باشند،  آلوده 
همچنین  ندهند.  نشان  خود  از  عالئمی 
را  میز  و  منو  جمله  از  اشیاء  از  بسیاری 
که  شخصی  است  ممکن  و  می کنید  لمس 
کرده  لمس  را  آن  نیز  است  کرونا  به  مبتال 
باشد. چنگال های ساالد، بوفه ها و مکان های 
سلف سرویس، غذا خوردن در رستوران را 
حتی بیشتر خطرناک می کند، اگرچه بسیاری 

تعطیل هستند. از رستوران ها فعال 

سفر هوایی
سفر هوایی به اندازه غذا خوردن در رستوران 
کابین  داخل  هوای  است.  خطرناک  بسیار 
هواپیما فیلتر شده است و به کاهش برخی 
بزرگ  نگرانی  می کند.  کمک  خطرات  از 
در  افراد  از  تعداد  چه  با  که  است  این  تر 
هواپیما و هنگامی که در فرودگاه هستید، با 
چه تعداد از نزدیک در تماس هستید. اگر 
مجبورید با هواپیما سفر کنید، یک ماسک 
پارچه ای روی بینی و دهان خود بگذارید 
همراه  به  نیز  را  دست  ضدعفونی کننده  و 

باشید. داشته 
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ویروس کرونا به 
راحتی گسترش 
می یابد. یکی از 

راه های اصلی بروز 
این بیماری این است 
که اگر آلوده باشید، 

هنگام صحبت، 
سرفه یا عطسه، 

میکروب ها به بینی 
و دهان دیگران 

انتقال می یابد. اگر 
در فاصله یک متری 

از یکدیگر باشید، 
این اتفاق می افتد و 
افرادی که آلوده اند 

نیز می توانند این 
بیماری را گسترش 

دهند حتی اگر عالئمی 
نداشته باشند. 

برای سالم ماندن، 
یاد بگیرید که چه 
فعالیت هایی برای 

ابتال به کرونا کم خطر، 
خطرناک و پرخطر 

هستند

برای پیشگیری از ابتال به کووید19 ، چه فعالیت هایی ایمن نیستند؟
 ترجمه: 

مهتا 
زمانی نیک
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هر یک از ما در این دوران همه گیری 
ویروس کرونا خواه ناخواه ممکن 
است خواه ناخواه در تماس نزدیک 
با کسانی قرار گیریم که بعدا معلوم 

می شود، آزمایش  کرونایشان مثبت است.
پرسش این است که در این موارد چه باید کرد؟ 
آیا باید فورا آزمایش کرونا داد تا معلوم شود شما 

هم دارای عفونت هستید؟
گرچه می توانید فورا آزمایش دهید، اما بهتر است 

این کار را نکنید.
رایج ترین نوع آزمایشی که برای تشخیص بیماری 
انجام  جدید  کروناویروس  از  ناشی  کووید-۱۹ 
می شود، بر اساس یافتن خود ذرات ویروس در 

ترشحات مخاطی ته بینی یا حلق شما است.
این ذرات ویروسی هنگامی که در این ترشحات 
مخاطی ظاهر می شوند که ویروس به اندازه کافی 
در بدن شما تکثیر کرده باشد و مقدار زیادی از آن 

ایجاد شده باشد.
به عبارت دیگر، اگر امروز در معرض کروناویروس 
جدید یا ویروس سارس-کوو-۲ قرار گرفته باشید، 
آزمایش مایعات بدنی شما در روز بعد به احتمال 
زیاد وجود ویروس را نشان نخواهد داد. معموال 
دست کم چند روزی طول می کشد تا تکثیر ویروس 
در بدن شما به حدی برسد که ذرات ویروسی 

در ترشحات تنفسی شما قابل شناسایی باشند.
در این صورت اگر بالفاصله پس از قرارگرفتن 

احتمالی در معرض ویروس مثال به علت 
تماس با فرد دارای عفونت، آزمایش انجام 
دهید، ممکن است نتیجه منفی کاذب به 
دست آید )یعنی با وجود دچار بودن 
منفی  آزمایش  نتیجه  عفونت  به  شما 
است(. یک بررسی اخیر تخمین زده 
است که در صورتی که افراد در »روز 

اول« عفونت شان با ویروس کرونا آزمایش 
دهند، ممکن است در ۱۰۰ درصد موارد 

نتیجه منفی کاذب به دست آید.
مشکل دریافت نتیجه منفی کاذب این است که 

ممکن است احساس اطمینان کاذب کنید و فکر 
کنید می توانید به زندگی عادی بازگردید. در حال 

این کار درستی نیست.
اگر اطمینان دارید که در معرض ویروس کرونا 
بوده اید، باید فورا خودتان را ایزوله کنید. از تماس 
با سایر افراد خانواده یا سایر افراد در بیرون از خانه 
پرهیز کنید. با دکترتان یا مرکز بهداشتی محلی تماس 
بگیرید و دستور های الزم برای زمان مناسب برای 
انجام آزمایش را از آنها بگیرید. اگر پس از قرار 
گرفتن در معرض ویروس باید برای انجام آزمایش 
یا مراقبت پزشکی از خانه خارج شوید، حتی اگر 
احساس بیماری ندارید، ماسک بزنید و فاصله ۲ 

متری را با دیگران رعایت کنید.
ضمنا بهتر است که به کسی که شما در تماس با 
او بوده اید و به شما خبر داده است که آزمایشش 
مثبت شده است، زنگ بزنید و از او به خاطر آگاه  
کردنتان در این مورد تشکر کنید. او به این کار به 
شما امکان قرنطینه کردن خودتان را در کوتاه ترین 
فاصله داده و به این ترتیب شاید مانع از آلوده 

شدن دیگران شده است.

اگر با فرد دچار کرونا تماس داشتم 
کیت های تست کرونای 1۵ تا ۳۰ دقیقه ای در راه است باید فورا آزمایش بدهم؟

 دکترعلی 
مالئکه

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی


