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19-COVID  اتحادیه اروپادر 

CDC  اروپا اعالم کرده است که  یه ت  ها ک هند ی هارت  هار

 عررف منارد را  رای کرونا عنض کرده اسهت و ارهت دهند در 

 رآورد  عااد دق ق مبتالراد  اث ر گذار است.ولی آنچ  مسهم  

است  عااد واقعی مبتالراد ک  عالمت و  اود عالمت حااقل 

و ارهت شها  ش    هی مهیدو  را ر آد ی زی است ک  قبال پ 

 ه   اورههای ها ناهمگننی زرهادی اراهاد کهرده و اقاام ی  ی

 صاحب نظراد و مسئنل ت آس ب زده است.

 15000 ها ممع هت  هم  گ ری کرونا در ارتال ا عمی رغ  اقاامات سختگ ران  اول   در شهر کنیه  لنمبهاردی 

ظهر م اطق کشنر گسترش پ اا کرده است.اک ند    ن   سارر  متاسفان ، مب ی  ر م ع ورود و دروج مسافری نفر

را نم تناد    مسافرت نسبت  داد.منارد   ماری در کادرهای  هااشتی درمانی ارهت م رسا ک  ارت منج س گ ت 

 م اطق ه  در حال افزارش است.

 اسهت.اک ند  م رسا اطالعات منمند کرونا در کشنرهای عضن ا حادر  اروپا و اروپای شرقی کمتر از واقهع   نظر

ورکهی از مهه   هررت  اروپا رکپاری  شهند CDC ر  بی ا خاذ شاه  ا نظام مراقبت کرونا در کل اروپا  ا رهبری 

ک ند کم   منارد مامع است.ه  ا Contact Tracing ام ع اطالعات و هاارت ر   رنام   ECDCای ه رنام  

 د ردرا ی و  ست می شننا. مارس  ا   مارا

  ک  احتمال گسترش   مهاری در کشهنرهای عضهن ا حادره  اروپها و در حال حاضر ارت است نظر صاحب نظراد

اطالعات درستی ومند ناارد.از سنی درگر فاکتنرههای  کشنرهای اروپای شرقی پار ت است ولی    هماد نسبت

 ره  منضهن  پ ش    ی نشاه متعادی ومند دارنا ک  در گسترش ارت   ماری مکت است نقش داشت   اش ا.

های   ماری در  مامی ارت کشنرها است ک  احتمال آد در حا متنسط را زراد  رآورد شاه Clusterمه  رورااد

 است.

 (COVID-19)تازه های

 

 

 
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر -معاونت بهداشت -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

 COVID-19خبر نامه

 17/12/1398 -7شماره  



2 
 

 

 

 

 چند نکته در مورد وضعیت کرونا در ایتالیا

نفری لنمبهاردی مبهتال  15000نفر در شهر  1600وضع ت در قسمت های شمالی ارتال ا  حرانی است.حاود  .1

 ارت شهر ن ز گرفتار شاه انا.هست ا.ارالت های همسار  

شهت  شهاه و همه  پرسه ل مهی  نان ها از ارهت شهرارط اسهتفاده کاری در ارتال ا فعال  ه  امهرا گذاقانند دور .2

ا کهرده وزهای حضنر در محل کهار در طهی هفته  هه  کهاهش پ هارک  ا.ساعت های کاری در محل کار و 

 کاری وزارت کار کشنر  ه   شاه است.مای دورکاری دارد.البت  ارت قانند    هاست.ارتال ا قانند مصنب  ر

 

 ننگمن نل ت در دوره نقاهت رکی از روش ههای درمهانی پ شه هادی در   مهاری درماد  ا پالسما را ارم ن

SARS ,MERS.COV  وEbola  نده و منفق ت آم ز ه   نده اسهت.ارت روش درمهانی  هرای   مهاراد 

د می  احال  نص   می شند و دراه شاه است ک  طنل مات اقامهت در   مارسهتاد و مهر  و م هر را 

کمتر م ک ا.البت   انرز پالسما در دوره نقاهت اگر دراوارل   ماری  اشا منثر ر دناها  ند.اک ند نکته  

ارت است ک  حتی در   ماراد  احال هه   اهنرز کنر  کناسهترو  ا  COVID-19اد  س ار مه  در درم

  شند.در درماد  ا پالسمای دوره نقاهت ه نز اثر  خشی و  ی دطری آد اثبات نشاه است. نص   نمی
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 دنیا: موارد بیماری در

 مورد98192تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی:

 

 چین: موارد بیماری در

 مورد  80711تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 مورد3045تعداد کل موارد مرگ: 

 

 سایر کشورها:موارد بیماری 

 مورد 17481تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 منطقه/کشور 88تعداد کشورهای درگیر: 

 مورد  335تعداد کل موارد مرگ: 
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 1398اسفند  16گزارش شده در دنیا ،  لغایت Coronavirus disease (COVID-19)عفونت با  تعداد کل موارد  و موارد جدید
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  به مجموع کشورهایی که موارد  منطقه/کشور4ساعت گذشته  24درCOVID-19  : را گزارش کرده اند اضافه شده است، شامل

 بوتان ، کامرون، صربستان، جنوب آفریقا

 19ر آخرین ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، سطح خطر انتشار و اثرگذاری ویروس د-COVID   گزارش  بسیار باالدر سطح کلی

 شده است.

  کشور در  15کشور در منطقه اروپا،  41بیماری را گزارش کرده اند، آزمایشگاهی از مجموع کشورهایی که تا کنون موارد تایید شده

و  آسیا شرقکشور در منطقه جنوب  6کشور در منطقه آمریکا،  8کشور در منطقه اقیانوسآرام غربی، 9 منطقه مدیترانه شرقی،

 کشور در منطقه آفریقا هستند.5

  و فرانسه  مورد( 534)آلمان،ایران،مورد( 3858)ایتالیا،مورد(6284)کرهجمهوری موارد بیماری مربوط به بیشترین پس از چین

 می باشد.مورد(420)

  مواردCOVID-19مورد( منطقه  6888منطقه اقیانوس آرام غربی) گزارش شده خارج از چین ، بیشترین تعداد به ترتیب مربوط به

منطقه مورد( و  92)آسیا شرقمنطقه جنوب مورد(،  221)منطقه آمریکامورد(، 3764)منطقه مدیترانه شرقیمورد(، 5740اروپا)

 مورد( می باشد. 19)آفریقا

  کشورهای با گزارش(موارد بیماری در منطقه مدیترانه شرقیEMRO) 15ایرران، : جمهوری اسالمی عبارتند از که می باشند  کشور

 8)قطر ،مرورد( 16)عمران، مرورد( 16)لبنرانمورد(،27)متحرده عربریمورد(، امارات  36)عراق،مورد( 49)بحرین،مورد( 58)تکوی

 1مرورد(، و ترونس)  1اردن)، مرورد( 1)افغانستانمورد(، 2مورد(مراکش) 3مصر)،مورد( 5)پاکستانمورد( 8عربستان سعودی)،مورد(

 مورد(

 1398اسفند  16،  لغایت  در دنیا Coronavirus disease (COVID-19)توزیع جغرافیایی 
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 :موارد بیماری در ایران

 

 وردم5823:یشگاهیشده آزما دییتعداد کل موارد تا

 

  مورد145کل موارد فوت: تعداد

شده دارای مورد تایید  یاستان ها تعداد

 آزمایشگاهی

شده  دییموارد تا نیشتریب یدارا یها استان

 :یشگاهیآزما

 

 

  

 1398اسفند  17،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در   Coronavirus disease (COVID-19)عفونت  تعداد کل موارد  و موارد جدید
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 1398اسفند  17،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در  Coronavirus disease (COVID-19) عفونت با نقشه پراکندگی جغرافیایی

 

 
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر -معاونت بهداشت -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

 COVID-19خبر نامه

 17/12/1398 -7شماره  

 

 



7 
 

 ناهفصادانشگاه علوم پزشکی 

 سههاعت   16مراکههز  یو راه انههااز یهمههاه گ

 ه   ر هواگ یههایمار مهت ارا   دامات  

  ت مرامع

 ترفمنیههارت نحههنه  ردههنرد  هها والهها   هه ه 

 COVID-19کندک مشکنک    

 اطهال   ز هدهامت ادارات  ه  م ز م لر با

 COVID-19 یآمنزش و اطال  رسان

 ی رود سازمان یا   رنام  عمم تر او 

 آمهنزش و اطهال   ت مهت کمپه یهماه گ

 مر بط ی ا ارگاد ها COVID-19 یرسان

 

 

 زاریشدانشگاه علوم پزشکی 

   ا ه  مه اقم رگزاری ممسه COVID-19   ها 

حضنر مراکز آمنزشی و دانشگاهی و اداره کهل 

 آمنزش و پرورش استاد 

 زاری ممسهه  ههه  انارشههی مقا مهه   هها  رگهه

رونههاورروب  هها حضههنر نمار ههاگاد ن روهههای ک

الل ههمسمح )ن روی انتظامی، سپاه و ار هش،، 

 هااحمر و سازماد زنااد

 منرزرههننی و رادرههنری  رنامهه  هههای  زاری رگهه 

 نی عمنمی مامع استاد    م ظنر اطال  رسا

 ممس  شهنرای شههر اسهالمی  رد  نضنم حرط

 شهر ش راز 

  رگههزاری نشسههت اضههطراری مههارررت  حههراد 

پ شههگ ری از در دصههنك ک تههرل و   دانشههگاه

 رونا ورروبک

 اسهتانااری  درممس  پااف ا غ ر عامل   رگزاری

باط  ا  اورت قنان ت در دصنك  ازگشت در ار 

کارگراد ی  ی از کشنر ی ت    ارراد و استاد 

 فارب

 

 

 

 

 چکیده ای از اقدامات انجام شده  
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 رتشوش دانشگاه علوم پزشکی

 در  هااشههتی هههای مراقبههت فمنیههارت  ع هه ت 

  سالمت مامع تاماد مراکز

 پزشههکاد هژورهه آمنزشههی کارگههاه  رگههزاری ، 

 ستادی کارک اد کم   و پ شگ ری کارش اساد

  ارستگاه های س اش و غر هالگری در  راستقرا

محههل م ههراه فره گههی شهرسههتاد مهههت 

 گردشگراد دارمی

  رگزاری و  ازدرا از هتل ها و  رگزاری ممسات 

   خصصی مهت گردشگراد دارمی

 اداره تکراشههم  هها آمنزشههی ممسهه   رگههزاری 

  پرورش و آمنزش

 و شهرسهتاد سهالمت شهنرای ممسه   رگزاری 

  کرونا منضن   طرح

 م ههراه اداره  هها  خصصههی ممسهه   رگههزاری 

 شهرستاد داراد هتل و فره گی

 

 

 پزشکی بابلدانشگاه علوم 

  شههک ل ممسهه  در فرمانههااری  هها شههرکت 

  روسای ادارات شهرستاد

  مهههت ارا هه   سههاعت  16راه انههاازی مرکههز

 های واگ ر    مرامع ت  ماریدامات 

    رقراری دط  مفت مههت پاسهخگنری  ه 

 COVID-19 شهرونااد در دصنك

 ممس   ا روسای آمنزش و پرورش  شک ل 

  مراقبههت افههراد در  مههاب، افههراد مشههکنک

مههردش شههاه از   مارسههتاد، مسههافررت از 

 روز  14م اطق آلنده  مات 

  هماه گی  ا هالل احمر مهت  رپاری یادر

 های آمنزش و اطال  رسانی 

  استفاده از پتانس ل گروه های مردمی مان ا

و  را طاد و سف راد سالمت مههت آمهنزش

 اطال  رسانی
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 توصیه های بهداشتی

 موضوعات اصلی که مردم باید بدانند و به آن عمل کنند:

 چه زمانی باید از ماسک تنفسی استفاده کنیم؟

مراقبهت  COVID-19اگر عال می از   ماری نااررا   ها در صنر ی که  از ره    مهار مشهکنک  ه   .1

 .دارراک  ا ن از    استفاده از ماس  می

 اگر سرف  را عطس  می ک  ا از ماس  طبی استفاده ک  ا. .2

 ا استفاده از محمهنل  ها استفاده از ماس    ها در صنر ی ک   ا رعارت مکرر و مر ب  هااشت دست .3

 شند اثر  خش دناها  ند. هشستشنی دست  ا پار  الکمی و را آب و صا ند همرا

 استفاده و معاوم کردد آد را  اان ا و رعارت ک  ا.صح ح اگر از ماس  استفاده م ک  ا  ارا روش  .4

 و معدوم کنیم؟ مماسک را چگونه بگذاریم، استفاده کنیم، برداری

قبل از گذاشتت ماس  ، دست ها را  ا استفاده از ر  محمنل شستشنی دست  ا پار  الکمی را  .1

 آب و صا ند  م ز ک  ا.

مطمئت شنرا ک  هه   فاصهم  ای  ه ت صهنرت شهما و دهاد و    ی را  ا ماس   پنشان ا و  .2

 ماس  ومند ناارد)ماس  کامال    صنرت یسب اه  اشا،

از  ماب دست ها  ا ماسه  دهندداری ک  ها . در  ،ماس  روی صنرت شما است  مادامی ک .3

صنر ی ک  ماس  را لمس کردرا حتما دستها را  ا محمنل ضاعفننی دست  ا پار  الکمهی رها 

  ز ک  ا.آب و صا ند  م

در صنرت مرطنب شاد ماس   الفاصم  نسبت     عنرض آد اقاام ک  ا و هرگهز از ماسه   .4

 .ر   ار مصرف ی ا نن ت استفاده نک  ا

آد را از پشت سر  از  ا های ماس    ها  ا استفاده از  ،   رای  رداشتت ماس  از روی صنرت .5

 . دست نزن اماس      قسمت ممنو  ک  ا

 .ر  سطل درب دار معاوم ک  اماس  را فنرا در  .6

 دست ها را  ا محمنل ضا عفننی دست  ا پار  الکمی را آب و صا ند  م ز ک  ا. .7
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