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شد کل طبق گزارشات امروز ، تعداد ست مورد 100000از در دنیا  COVID-19ه موارد تایید  سازمان .  فراتر رفته ا

به همه کشتتورها و اوام  ،  دنک )م تبث ارو محزون  زیگنا غماین لحظه  همچنان که( WHOبهداشتتت اهان)  

سترش این ویروس را به میزان قابل،  با اارای فعالیتها و اقدامات مهاری و کنترل) م) توان یادآوری م) کند که  گ

 .کرد معکوس هش داده یا حت) روند آن راتواه) کا

شان م) دهند که شورها ن سایر ک ستفاده از اقدامات کاربردبا  چین و  سر اهان ؛ از قبیل اقدامات) در ا سرا ی در 

،  تماسموارد پیگیری ،  موارد بیماریمراقبت از ،  التبمموارد شنااانایی بیماریابی و ستت ج اامعه برای 

حوزه آموزش کارمادا  و  تعداد بیمار زیادو کلیایک ها برای مدیریت  اه بیماراننتا  آماده اننازی

 .داد شهاک )هاوت لباق نازیم هب و دنک ارگسترش ویروس میتوان  ،االمت

WHO  و کند کردن شتتتیو   یرامیب در محدود کردن تعداد موارد مؤثر تالش هایاز همه کشتتتورها م) هواهد

 ویروس را ادامه دهند.

نجات اان انستتان ها م) شتتود. این تالش ها به  باوم ،دیامن کند ارشتتیو  آن و  مهار ارویروس  هک )هر تالشتت

محققان وقت بیشتتتری برای  و ، دهد )م ندشتت هدامآ یارب یرتشتتیب نامزکلیه اامعه و تمالستتستتیستتتم های 

 .تشاد دنهاوهواکسن  تهاسشناسای) روش های درمان) مؤثر و 

 

 (COVID-19)تازه های
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شتتهروندان آن تنها  هن تلاح نیا ردنیستتت ، زیرا  )دولت چیهبرای  بختنم هنیزگ ااازه گستتترش غیرقابل کنتر 

 .تفرگ دنهاوه رارق ریثات تحتسایر کشورها نیز  نینکاس بلکه ،دید دنهاوه بیسآکشور 

ید با هار میاک متوقف ار تأثیر این ویروسدر هر فرصننتی  ما  تأخیر میاککاترل ، میاک ، م   کایم و  ی، 

  کاهش دهیم.

 در هانه ، هاوه ؛از دیگران محافظت کند ،  دنک تبقارماز هود  ، دنک یراکمه هک دراد ار تیفرظ نیا یهر فرد

 سیستم حمل و نقل. رد ااتما  ، سیستم بهداشت و درمان ، محل کار یا

 رهبران در همه س وح و در همه انبه های زندگ) باید برای تحقق این تعهد در اامعه گام بردارند.

WHO خساپ ندرک گنهامه هنیمز رد ناسانشراک و نیصصختم یاه هکبش و ءاکرش، اهروشک همه اب به همکاری 

 دوه زا تظفاحم یارب مدرم هک )تاعالطا و شناد  دابت ،زاین دروم ریاهذ  یزوت، اه لمعلاروتستتد نیودت،)للملا نیب

   .داد دهاوه همادا دنراد زاین نارگید و
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 1398اسفند  17گزارش شده در دنیا ،  لغایت Coronavirus disease (COVID-19)عفونت با  تعداد کل موارد  و موارد جدید

 

 دنیا: موارد بیماری در

 مورد101927د کل موارد تایید شده آزمایشگاهیتعدا

 

 چین: موارد بیماری در

 مورد  80813تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 مورد3073تعداد کل موارد مرگ: 

 

 سایر کشورها:موارد بیماری 

 مورد 21110تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 منطقه/کشور 92تعداد کشورهای درگیر: 

 مورد  413تعداد کل موارد مرگ: 
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  به مجموع کشورهایی که موارد ماطقه/کشور5ااعت گذشته  24در COVID-19  : کلمبیارا گزارش کرده اند اضافه شده اات، شامل 

 توگوصربستا ، ،  اکیتاو، پرو، 

  19در آخرین ارزیابی اازما  بهداشت جهانی، اطح خطر انتشار و اثرگذاری ویروس-COVID   گزارش شده  بسیار باالدر اطح کلی

 اات.

 15در ماطقه اروپا،  ماطقه/کشور 43بیماری را گزارش کرده اند، آزمایشگاهی  از مجموع کشورهایی که تا کاو  موارد تایید شده 

 شرقکشور در ماطقه جاوب  6کشور در ماطقه آمریکا،   10آرام غربی، کشور در ماطقه اقیانوس 9 کشور در ماطقه مدیترانه شرقی،

 کشور در ماطقه آفریقا هستاد.6و  آایا

  و فرانسه  مورد( 639)آلما ،مورد( 4636)ایتالیا، ایرا   ،مورد(7676)کرهجمهوری ط به موارد بیماری مربوبیشترین پس از چین

 می باشد.مورد(613)

  بر اااس طبقه بادی انجام شده مواردCOVID-19  کشور به صورت موارد  42در کشور به صورت انتقال محلی و   46گزارش  شده در

 .موارد در حال بررای و ارزیابی میباشاد. وارده از اایر کشور ها و در مابقی کشورها /مااطق

 (شرقی شورهای با گزارش موارد بیماری در ماطقه مدیترانه  شاد  کشورEMRO) 15ک االمی عبارتاد از که می با ایرا ، : جمهوری ا

ی مارات  ،مورد( 49)بحرین،مورد( 58)تکو حده عربیا اا مورد(،  44)عراقمورد(،45)مت ما ، مورد( 22)لب  11) قطر،مورد( 16)ع

اعودی)،مورد( ستا   ستا مورد( 8عرب صر)،مورد( 5)پاک ستا مورد(، 2مورد(مراکش) 3م  1مورد(، و تونس)  1ارد )، مورد( 1)افغان

 مورد(

 1398اسفند  17،  لغایت  در دنیا Coronavirus disease (COVID-19)توزیع جغرافیایی 
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 :موارد بیماری در ایران

 

 مورد6566:یشگاهیشده آزما دییتعداد کل موارد تا

 

  مورد194کل موارد فوت: تعداد

شده  دییموارد تا نیشتریب یدارا یها استان

:یشگاهیآزما

شده  دییموارد تا کمترین یدارا یها استان

 :  یشگاهیآزما

 

 

 1398اسفند  18،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در   Coronavirus disease (COVID-19)عفونت  تعداد کل موارد  و موارد جدید
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 1398اسفند  18،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در  Coronavirus disease (COVID-19) عفونت با نقشه پراکندگی جغرافیایی
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 چکیده ای از اقدامات انجام شده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دزفولدانشگاه علوم پزشکی 

 ته برگزاری گاه) کمی ماهنگ) دانشتتت  ه

 COVID-19 با مقابله اهت

 ضو  طرح سه در مو  و سالمت شورای ال

  غذای) امنیت

   ساده ماسک و فردی حفاظت کیت توزی 

   N95 و

 ش) کارگاه اریبرگز ضوری های آموز  و ح

  آنالین

 میزی دور مانور برگزاری 

 هارا) اتبا  در ها مراقبت تشدید 

 رادیوی) برنامه برگزاری  

 های شتتهر گردشتتگران بررستت) و مراقبت 

  کروناویروس نظر از های شانگ و پکن

 قم دانشگاه علوم پزشکی

  کمپ ها و بیماریاب) در مراکز تجمع)آموزش 

 ،آسایشگاه ها و زندان(

  فعا  در اطرافیان موارد مراقبتCOVID-19 

متوفیان با تشخیص پنومون) اهت بیماریاب) و 

 و آموزش 

  شگاه شخیص راه اندازی آزمای کرونا با قابلیت ت

  ویروس 

  هط 4اندازی راهHot line در استان 

 ید باز یاب) در د مار جات دارای هارکو بی ان

 کارگران با ملیت چین)

    کردن هسته های آموزش مردم) فعا  

  (برگزاری برنتتامتته هتتای تلویزیون) و رادیوی

 استان به منظور اطال  رسان) عموم) اامعه
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 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی

  مشتتاوره اهت ثابت تلفن هط اهتصتتا 

 سواالت به وپاسخگوی)

  توسط سیب سامانه طریق از پیامک ارسا 

  سالمت مراقبین و بهورزان

  کارشتتتناستتتان مراقبت مرزی در حضتتتور

  )نیمرزهای زم

   های پیام پخش طریق از رستتان) اطال 

 ثابت تلفن به صوت) آموزش)

 لیتتپ درج ک تو موزشتتت) ف  کتتانتتا  در آ

س شاه تاگراماین  نفر هزار 14 با دیل) کرمان

 فالور

 ما و  )در مراکز درمان )آموزشتتت زریت شین

 ها کینیکل

 سا سنل و رانندگان و حمل و  لیآموزش پر

 یمسافربر یها انهیو پا )نقل عموم

 در غسالخانه ها نیآموزش شاغل 

 

 

  

 چکیده ای از اقدامات انجام شده  
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 گراش دانشگاه علوم پزشکی

  از پیامک ارسا آموزش پرسنل شهرداری 

 و بهورزان توستتط ستتیب ستتامانه طریق

  سالمت مراقبین

  (ماهنگ هت تفک و پیگیریه حل  کیا م

ها به گروه  ئه هدمت   اژیتر وپره ر  یارا

مراکز هدمات اام  ستتتالمت بیماران در 

 ی)روستا

  گروه های  ابالغ دستتتتورالعمل آموزش به

 آسیب پذیر سالمندان

  ابالغ دستورالعمل ارائه هدمت به گروه های

 سن)

  ابالغ دستتتتورالعمل شتتتیرده) در مادران

 مبتال به کرونا

  توزی  مرحله ستتوم اقالم بهداشتتت) اهت

پوشتتتش شتتتتامتتل  تحتتت  واحتتدهتتای 

 ، دستکش N95هندراب،ماسک معمول) و 

 ندازی ه را گاها  در رستتتان) اطال  های پای

 شهر س ج
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 توصیه های بهداشتی

 نند و به آن عمل کنند:موضوعات اصلی که مردم باید بدا

 و  اطالعیه ها ، فقط به2019جدید  برای آگاهی از راههای پیشننگیری و آخرین وضننعیت بیماری کرونا ویروس

 پیامهای وزارت بهداشت کشور توجه کاید.

  از طریق فضای  2019به اطالعاتی که تواط ماابع غیر موثق در خصوص گسترش بیماری کرونا ویروس جدید

 مجازی ماتشر می شود اعتماد نکاید.

  متر فاصله داشته باشید 1از بیمارا  مبتال به عالیم تافسی )نظیر ارفه و عطسه(، حداقل. 

 .از دات داد  و رو بوای کرد  با افراد دارای عالیم تافسی )ارفه، عطسه و...( خودداری کاید 

  بپوشانید.دها  و بیای خود را هاگام ارفه و عطسه با داتمال )ترجیحا( و یا قسمت باالی آاتین 

 .از رها کرد  داتمال کاغذی های مصرف شده در محیط خودداری کاید 

 .از تماس دات آلوده به چشم، بیای و دها  خود بپرهیزید 

 ثانیه باشد و تمامی قسمتهای دات )انگشتا  خصوصا انگشت  20شوی داتها حداقل به اندازه  و مدت شست

 .شست, کف دات و مچ دات( شسته شود
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