
  کرونا را بهتر بشناسیم

هاي سرماخوردگی تا سندروم حاد تنفسی(سارس) را در بر اي از ویروسویروس کرونا طیف بسیار گسترده

ها حاکی از آن است که خفاش گیرد. این ویروس مشترك بین حیوان و انسان است بطوریکه آخرین یافتهمی

  . این ویروس به سادگی قابل انتقال است..باشدمیعامل شیوع بیماري کنونی 

  ئم: عال

  هاي خشک، سردرد، تب خفیف سرفه :در مراحل ابتدایی

کند که هاي ریوي و مشکالت تنفسی حاد به حدي که آنقدر سرفه تولید میعفونت ر:تدر مراحل پیشرفته

و  لاي، اختالل در تنفس، عالئم گوارشی (اسهاآورند، دردهاي شدید ماهیچهافراد براي تنفس اکسیژن کم می

  استفراغ) ، خونریزي داخلی

  شود.منجر به مرگ  در بعضی از افراد تواندمی در نهایت

  دهد؟قرار میویروس کرونا چه افرادي را در معرض خطر 

ایجاد کند ممکن است فرد عالئم هایی از شدت کم تا زیاد را این ویروس این توانمندي را دارد که بیماري

  خفیفی از بیماري را داشته باشد و به زندگی عادي ادامه دهد.

 ها بیشتر در معرضگان و بچهص داراي نقص سیستم ایمنی، سالخورداي خاهاي زمینهمعموالً افرادي با بیماري

  خطر هستند.
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