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 خالصه نکات کلیدی: 

 یافته های اصلی: 

کارهای مناسب برای  میان افراد برای ایجاد راه  SARS-CoV-2درک چگونگی، زمان و شرایط انتشار ویروس   -

 .استری وحلقه انتقال ضر نگسترش سالمت عمومی و جلوگیری از آلودگی و شکست

شواهد حاضر حاکی از آن است که انتقال ویروس به طور اصلی از طریق ارتباط مستقیم، غیر  -

آلوده   ترشحات  یا  آلوده  افراد  یا  نزدیک  تماس  یا  افراد  مستقیم  بزاق،  این  مانند 

یا   کردن  عطسه، صحبت  سرفه،  از  حاصل  تنفسی  ذرات  یا  تنفسی  ترشحات 

 خواندن اتفاق می افتد.

که انتقال از طریق ذرات ریز تنفسی در مراکز  ت اس شواهد حاکی از آن  -

مراکز   و  آواز  تمرین  های  مکان  )مانند  سربسته  های  محیط  و  درمانی 

 . ورزشی( که غلظت این ذرات در آن ها باال است اتفاق می افتد

مختلف  اشیاء و   ذرات به وجود آمده از افراد مبتال می تواند بر روی زمین -

با این سطوح  ابتدایی  قرار گیرد و آن ها را آلوده نماید. انتقال از طریق تماس  

 و سپس تماس با چشم، بینی یا دهان قبل از شستن دست ها امکان پذیر است. 

است که انتقال از طریق افراد آلوده    بدهست آمده، نشانگر این  کنون از یافته ها  آنچه تا -

افراد بدون عالمت نیز می توانند ناقل   .امکان پذیر است  دیگراندارای عالمت به   این وجود  با 

علمی بیشتر  عات  این بیماری باشند. اینکه افراد بدون عالمت تا چه حد می توانند ناقل بیماری باشند به مطال

 نیازمند است. 

 



 ؟ قال بیماری به دیگران چگونگی پیشگیری از انت

 به شرح زیر است: 19- توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای جلوگیری از انتقال بیماری کوید

 . ، انجام تست و ایزوله نمودن افراد آلوده به ویروسراد مشکوک به بیماریاف هر چه سریعتر تشخیص  -

فرد مذکور بوده اند و انجام تست های تشخیصی  تشخیص و قرنطینه نمودن تمام افرادی که در ارتباط نزدیک با   -

 .برای آن ها

(  استرایط خاص )مانند مراکزی که احتمال انتقال ویروس در آن ها باال شاستفاده از ماسک های بهداشتی در  -

 . در باالترین حد امکانفاصله اجتماعی  ظو حف

ی در مراکز بهداشتی توسط افرادی  رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از انتقال از طریق ذرات ریز تنفس  -

 . در تماس هستند 19- که با بیماران کوید

م از ماسک توسط تمامی پرسنل مراکز بهداشتی در تمام مدت حضور آن ها در مراکز و انجام  واستفاده مدا -

 . فعالیت های کاری

تنفس )پوشاندن دهان  م دست ها، حفظ فاصله فیزیکی تا حد امکان و رعایت نکات بهداشت  وشستشوی مدا -

های با تهویه    شلوغ، عدم حضور طوالنی مدت در مکانای  ه  طسه و سرفه و...(، عدم حضور در مکانهنگام ع

هوا،   مکان  نامناسب  در  ای  پارچه  های  ماسک  های  پوشیدن  مکان  برای  مناسب  تهویه  ایجاد  و  شلوغ  های 

 .سربسته

 

 

خالصه  به روز رسانی شده در مورد  در این متن موضوعات

شده   منتشر  عنوان  قبلی  علمی  انتقال  "با  های  راه 

شواهدی برای پیشگیری از عفونت    :19-ویروس کووید

  .کرد  خواهید  مطالعه  را   "احتیاطی    و کنترل توصیه های

موضوعات  دردسترس  جدید   علمی  شواهد   شامل   این 

ویSARS-CoV-2  ویروس  انتقال  درباره    ایجاد   روس، 

 . است 19-کووید کننده

 



 اجمالینکات 

خالصه   متن  که  علمی  ای  این  ویروس  است  انتقال  های  راه  اجمالی  بررسی  در    SARS-CoV-2به  آنچه  ابطه  ر و 

 و  سالمت   مراکزدر    بیماری   انتقال  کنترل  برای  الزم  های  احتیاط  و  عفونت  از   پیشگیری  چگونگی  و  انتقال  چگونگی با

لمی  ع  شده  چاپ  های  مقالهبر اساس   متن   این   مطالب   که  آنجا  از  باشید  داشته  یاد   به    .پردازد  می مطرح است  آن  از   بیرون

  سازمان  اضطراری های برنامه توسط ، این متن در   شده درج  مطالب   از آنها باید با احتیاط انجام شود.نتیجه گیری  است،

 .است شده بررسی ملل

از طریق ممانعت از انتقال ویروس  19-کنترل ویروس کووید، 19- استراتژیک جهانی پاسخ به کوویدهدف فراگیر برنامه 

،  SARS-CoV-2  که  هستند  آن  از  حاکی  موجود  شواهد   گیری از مرگ و میر و بیماریهای مرتبط با آن است.جلوو  

  موضوع  این  درک  رو  این  از   یابد.از طریق انتقال شخص به شخص گسترش می  و  می باشد    19-کووید  کننده  ایجاد  ویروس

ای گسترش برنامه های سالمت عمومی و پیشگیری های  بر  کند   می  پیدا   انتقال  زمانی  چه   در  و  چگونه  ویروس  این  که

 .عفونی و همچنین کنترل انتقال بیماری ضروری است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :راه های انتقال 

، قطرات ریز تفسی،  شامل انتقال آن از طریق تماس SARS-CoV-2این بخش به طور خالصه به توضیح در مورد راه های انتقال 

ایجاد بیماریهای  می پردازد.  و انتقال از حیوان به انسان    جنین مادر به  از  انتقال    ،انتقال از راه خون،  هانبه د مدفوع  راه  از   انتقال اشیاء،  

از افراد آلوده به    رخیب   اماشود  میرا شامل  مرگ  نهایتا  متوسط تا حالت شدید و  خفیف یا  از بیماری  طیف گسترده ای  تنفسی در  

 .ویروس هرگز این عالئم را از خود بروز نمی دهند

 از طریق قطرات ریز تنفسی انتقال از طریق تماس و  •

ز طریق ترشحات  یا اتماس نزدیک با افراد آلوده  )تواند از طریق مستقیم یا غیر مستقیم می SARS-CoV-2تقال ان

آواز   یا ،کردن صحبت ،کردن عطسه ،کردن فهسر ترشحات تنفسی یا قطرات ریز تنفسی که هنگام  مثالفرد مبتال آلوده 

  ۵از    کوچکتر رات  قط و به    دارند متر قطر  میکرو  ۵  از  بیشتر   تنفسی   ریز   قطرات.  شود  انجام   ( آیدمی  وجود  به   خواندن

نگام تماس هواند  ت  می  تنفسی  ریز  قطعات  راه  از  انتقال   . شودمی  گفته  هوا  در  معلق  ذراتمتر  میکرو

 سرفه و عطسه  در فاصله یک متری با شخص آلوده که دارای عالئم تنفسی)نزدیک  

یاست و    ازا(  کردن  شودآوازطریق صحبت  منتقل  چنین    .خواندن  در 

شرایطی قطرات ریز تنفسی که شامل ویروس هستند می توانند  

های شخص مستعد رسیده و باعث   بینی یا چشم  ،به دهان

تماس غیر مستقیم شامل تماس    .آلوده شدن او شوند

ء  شیاا  و لمسبا اشیا مختلف با سطوح    هآلود  شخص

 . توسز فرد سالم استآلوده 

 انتقال از طریق هوا  •

به عنوان    هوا  از طریق  انتشار عامل    شروانتقال 

وده  قدرت آل با  طریق ایجاد ذرات کوچک  از  عفونت  

  دنوا باقی بماندر هبه مدت طوالنی  که می توانند   سازی



کنند  زیاد  مسافت  و طی  هوا  در  را  می  ی  تعریف 

از طریق هوا می    SARS-CoV-2انتقال  شود.  

در آن ها این  جراحی های پزشکی که    طی   تواند در 

شود   می  منتشر  هوا  در  دهدذرات    سازمان   .رخ 

  علمی  های جمعیت  سایربه همراه    جهانی   بهداشت

که    در حال ارزیابی این موضوع است؛  فعال  طور  به

  فضاهای  در  ویژهب ، ایجاد کننده ذرات ریز معلقد از راه هوا در عدم حضور دستگاه های توان می SARS-CoV-2آیا 

 . ، منتقل گردداست پایین  آنها در تهویه میزان  که  سربسته

-SARS  فرضیه هایی در مورد مکانیسم های احتمالی انتقال ،مشخصات فیزیکی هوای بازدم و جریان فیزیکی هوا 

CoV-2 موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته اند ها فرضیه  این اساس بر ؛است کرده مطرح هوا ذرات طریق از : 

 تبخیر  طریق ازمیکرومتر  ۵  از کوچکتر میکروسکوپی شده تولید ذرات  تعدادنقش (  1

  کردن   صحبت و عادی  تنفس   ( نقش2

  و   ریز  ذرات  این  معرض  در  دافراامکان ابتالی  میزان  تا چه  که  تا درک نماییم    گرفته  قرار  بررسیاین موضوعات مورد  

چه اندازه    کننده  دریافت  فرد در  آلودگی  ایجاد  برایویروس  زیست پذیر  به بیماری وجود دارد و میزان دوز  آلوده  تنفس

و دوز الزم برای  شده    نسبت ذرات بازدمی تبخیر گرچه اطالعاتی در مورد سایر ویروس های تنفسی وجود دارد،  ا .  است

 . هنوز مشخص نشده استایجاد کند ی شخص دیگر در را   آلودگیکه بتواند   SARS-CoV-2عفونت به 

هوا باقی  در  توانند    میطی صحبت عادی  میزان قطرات با اندازه های مختلف که  انجام شده،  تجربی    عهمطالیک  در  

که اندازه گیری های دقیق تر برای ذرات ایجاد شده   ه اندداشتمقاله ابراز  نویسندگان  اما   است  بمانند اندازه گیری شده

مشخص شده که افراد سالم می  ،تحقیق تجربی دیگر یک در. است الزم  SARS-CoV-2س  توسط انسانها و ویرو

مختلفی برای تعیین اندازه    های تجربیمدل  .  تولید کنندتنفسی  ذرات ریز    ،توانند از طریق سرفه یا صحبت کردن

میزان تولید این    ه بوجود آمد. در این مطالعات مشخص شدصحبت کردن    هنگام   فراددر  لید شده  تو  این ذراتهای  



  SARS-CoV-2انتقال ویروس    ،امروزبه  تا  .  ذرات و شدت تولید آنها با شدت صحبت کردن رابطه مستقیم دارد

 . طریق این ذرات هوا نشان داده نشده است و تحقیقات بیشتری برای احتمال انتقال ویروس از این مسیر الزم است

تحت شرایط کنترل    معلق در هوا  ذرات کوچک سنجش    مطالعات تجربی که در آن با استفاده از دستگاه های مخصوص

بعد از گذشت سه  مختلف  در نمونه های  SARS-CoV-2ند که ویروس ه انشان داد  انجام شده، شده آزمایشگاهی

به یاد داشت که   بایداند. کرده گزارش  را وجود ویروس  ساعت بعد 1۶مواردی نیز تا و  ه استساعت قابل مشاهده بود

 .نیستانسانها  کردن سرفه طبیعی  با شرایط  مطابقدقیقا و ست آمده آزمایشگاهی بد  مطالعات این یافته ها از 

این مطالعات  اما    ،انجام گردیده  بوده اندتحت مراقبت    1۹- سالمت که در آن بیماران کوویدحوزه  در    طالعات دیگرم 

را در    RNA  SARS-CoV-2با این وجود این مطالعات نیز حضور    ؛است  نبوده  ر روی ذرات هوای ایجاد شدهب

مطالعات مشابه در کلینیک و خارج از کلینیک ها اطالعاتی از در دسترس  ضمن  در    .د ننمونه های هوا گزارش نمی ده

  های   نمونه  در  را  پذیر   زیست  ویروس  تاکنون  ای  مطالعه  هیچ    نکرده است.  مطرح  RNA  SARS-CoV-2بودن  

  در   پایین  بسیاردارای غلظت    RT-PCRروش    استفاده از با    شده   پیدا  SARS-CoV-2    اده است. ند  نشان  هوا

  نمونه   در  RNA  SARS-CoV-2که    است؛  هداد  نشان  مطالعه  یکتنها    . تا کنونه استبود  هواباالیی از    حجم

  نشان الزاما  RT-PCR روش از استفاده با RNA تشخیص .باشد پذیر زیست ویروس وجود بیانگر تواندیم هوا های

و ایجاد عفونت  انتقال    یتقابلو دلیلی برای    نیست  ویروس  (زیست پذیری) ه سازی  آلود   قدرت  وثیر  تک  توانایی  دهنده

 . توسط ویروس نمی باشد

که در  ه است نشان داد   ،اند  بوده  1۹-بیماران کووید  مواجهه با که در  درمانی  گزارشات کلینیکی اخیر از کارکنان مراکز  

این   . اتفاق نخواهد افتادن ها ارستابیمدر   ویروس انتقال هیچ گونه  ،بهداشتی الزم رعایت گرددصورت آنکه تمهیدات  

 .اتفاق نمی افتداین مراکز حتی در شرایط است که انتقال از طریق هوا مشاهدات بیانگر آن 

احتمال انتقال  که  مناطق سربسته نشان داده اند  و    بعضی از گزارشات مرتبط با مناطق شلوغ   ،در خارج از مراکز درمانی

فاصله در    (درسدر رستوران یا در کالس های    ،ی آوازخوانیطدر )از طریق هوا که همراه با ذرات قابل انتقال است  

  طریق   از   انتقال  شرایطی   چنین . در  گذاشتکنار  و احتمال آن را   انکار نمود را نباید  در مدت زمان طوالنی و    کوتاه های 



  افزایش   زمانی شرایطی   چنین  در   لانتقا  .نماید توجیه  را  انسان   به انسان  انتقال  تواندمی  اشیا  طریق   از   انتقال  و  ریز ذرات

 . فاصله اجتماعی و فیزیکی حفظ نگردد و نشود استفاده ماسک از و نشده رعایت ها دست شستن بهداشت که یابد می

 انتقال از راه اشیا •

ویروس    .دنتواند سطوح و اشیا را آلوده نمایمی  گردد  اطع میسیزی که از افراد آلوده  ریا قطرات  ترشحات تنفسی  

SARS-CoV-2  یا    وRNA   از طریق روش    آنRT-PCR  در سطوح و    روزها بعد از آلوده شدن  ااز ساعتها ت

  داشته  (رجه حرارت و رطوبت)دمحیط شرایط    بستگی به  این آلودگی  مدت زمان  .مشاهده شده است   آلوده شدهاشیاء  

- به ویژه در غلظت های باال در مراکز درمانی که بیماران کوویدنیز در آن تاثیر می گذارد. این آلودگی  و نوع سطح 

بنابراین انتقال می تواند به صورت غیر مستقیم از طریق  ؛  صادق است  به آن ها مراجعه می کنند  برای درمان  1۹

 . بینی یا چشم ها اتفاق افتد ،از فرد آلوده و پس از آن تماس با صورت ،تماس سطوح یا اشیا آلوده به ویروس

بر روی آن  و زنده ماندن ویروس  SARS-CoV-2 سطوح به ویروس آلوده شدن بر ی مبنیشواهد وجود علی رغم 

را نشان داده باشد هنوز وجود ندارد گزارش مشها،   افرادی که در تماس با   .خص و خاصی که انتقال از طریق اشیا 

و این موضوع    بوده اندغلب با خود فرد نیز در تماس  د اه انرا آلوده نمودمحیط  گیرند که اشیا    بیماران آلوده قرار می

انتقال از طریق اجسام    ،با این وجود  .اجسام را سخت می نمایدذرات هوا و انتقال از راه انتقال از طریق تشخیص بین 

-SARSعالوه بر ویروس  باید در نظر داشت که    . در نظر گرفته می شود  SARS-CoV-2به عنوان راه انتقالی برای  

CoV-2،  نیز می توانند از این طریق منتقل شوندعفونت زا سایر عوامل . 

 های انتقال  سایر راه  •

ادرار    در  SARS-CoV-2 ویروس   بیولوژیک شامل  های  تشخیص داده شده  و  نمونه  بیماران  مدفوع 

دادیک    .است نشان  کهمطالعه  پذیر  SARS-CoV-2ویروس    ه است  بیمار  و مدفوع  ادرار    در  زیست 

-SARSگزارش منتشر شده ای در مورد انتقال    ،این وجودبا اما  ؛  وجود داشته  SARS-CoV-2مبتال به  

CoV-2   هنوز چاپ نشده است. از طریق مدفوع یا ادرار 



این ویروس می تواند در سلولهای خونی  نیز نشان داده شده است و  در پالسما یا سرم    SARS-CoV-2ویروس  

تعداد کم ویروس های موجود در پالسما و  .طریق همچنان نامشخص است این انتقال از حال با این تکثیر پیدا کند. 

در حال حاضر شواهدی مبنی بر انتقال   .است بسیار ضعیف  طریق  این    که انتقال از  ؛است  این احتماال بیانگر  مسر

باید در نظر داشت که   ،با این وجود .آلوده به جنین به دست نیامده استمادر از  SARS-CoV-2رحمی ویروس 

اخیراً گزارش علمی خالصه ای در مورد شیردهی . سازمان بهداشت جهانی هستندیار محدودداده ها در این رابطه بس

در شیر مادر مبتال با    SARS-CoV-2  های و ویروس کرونا منتشر نموده است که در آن اشاره شده که بخش

از روش   است   RT-PCRاستفاده  موضوع که  پیدا شده  این  بر روی  ها  بررسی  ذرات  آیا  .  ویروس این  جدا شده 

تاکنون مشاهده نشده  جنین  از مادر به    SARS-CoV-2انتقال  دارند یا نه هنوز در جریان است.  پذیری  زیست

عد از گذشتن از سد  ویروس بتواند درشیرمادر تکثیر پیدا کرده و بو انتقال از این طریق نیازمند آن است که  است  

آن است که مادران مشکوک و  بر  توصیه سازمان بهداشت جهانی  به او منتقل شود.  سیستم ایمنی جنین  دفاعی  

 تشویق شوند.  طبیعی شیردهیشروع و ادامه شیر دهی  به بیماری برای  مادران مبتال

دست آمده به نمونه های به  نزدیک  بیشتر    SARS-CoV-2امروز نشان می دهد که    بدست آمده تا بهشواهدی  

در خفاش ها ویروس  به عالوه  ستا  از  به    احتمال  دهد  نشان  بهتر  ما  به  که  است  انجام  حال  در  مطالعاتی.  ابتالء 

SARS-CoV-2  شواهد موجود نشان دهنده آن است که انسان های  چقدر است. در گونه های مختلف حیوانات

گربه ها و راسوی پرورشی را آلوده    ،ها  سگ  : توانند سایر جانداران شاملمی  SARS-CoV-2آلوده به ویروس  

تواند باعث انتقال ویروس به انسان ها   می  میزان  چه  به  آلوده  حیوانات  که  نیست  مشخص  هنوز  وجود  این  با   نماید.

 . دنشو

 سایرین را آلوده می سازند؟  SARS-CoV-2چه زمانی افراد آلوده به ویروس 

ویژه ای مانند اطالع از  اهمیت از می تواند سایر افراد و آلوده سازد  SARS-CoV-2دانستن اینکه چه زمانی فرد آلوده به ویروس 

در    بیماری  شدت  اساس  بر این مسئلهدر مورد  سازمان بهداشت جهانی اخیراً خالصه علمی  برخوردار است.  نحوه گسترش ویروس  

 .است  نموده منتشر افراد



  در  بیماری عالئمبروز  از قبل  روز سه تا یک توان می را SARS-CoV-2 ویروس RNA که دهدمی نشان هد، شوابه طور خالصه

 . شود  می مثبت عالمت  بدون  آلودگی از بعد هفته دو تا متوسط طور  به RT-PCR آزمایش پاسخ . داد تشخیص فرد

ا  ب  مطالعات  .تواند ویروس را به سایر افراد منتقل کند ویروس الزاماً به معنی آن نیست که شخص آلوده می که تشخیص دانست  باید  

  پذیر  زیست اند که ویروس نشان داده . این مطالعات  به دست آمده از افراد آلوده در حال جریان است  های  استفاده از کشت ویروس 

 . نمودمت نیز جدا عال بدون  افراد از توانمی را

و تماس نزدیک    تنفسی  که دارای عالمت می باشند می توانند دیگران را از طریق ذرات ریز   SARS-CoV-2افراد آلوده به ویروس  

 در مطالعه .دارای عالمت می باشدافراد رسد انتقال اصلی ویروس از طریق ذرات ریز تنفسی و تماس نزدیک با نظر می. به آلوده نماید 

در بین افرادی که  موارد ابتال درصد   ۸۵تا   7۸ که  انجام شد مشخص گردیددر چین  1۹- فرد مبتال به کووید 7۵4۶۵  بر رویای که  

دهنده آن است که ارتباط نزدیک و طوالنی مدت می تواند در انتقال    نشانو این موضوع  ه است  اتفاق افتاده اند  منزل بودیک  در  

سالن های غذا مانند )وجود دارد نزدیک ارتباط فیزیکی امکان مناطقی که در آنها ،از منزلبیرون در . ویروس سهم باالیی داشته باشد

عبادت گاه ها، مکان های ورزشی و مانند ) اتفاق می افتدتماس نزدیک برای حدود یک ساعت یا بیشتر ( و در مکان هایی که خوری 

 یابد. آلوده شدن افزایش می محل کار( ریسک 

 !بدون عالمت نیز می تواند دیگران را آلوده نماید SARS-CoV-2افراد آلوده به ویروس 

گزارشات به دست   . دنتوانند سایرین را مبتال کنافرادی که بدون عالمت هستند میدهد که به دست آمده از چین نشان میاطالعات  

مربوط به افرادی    گزارش شده موارد  بسیاری از  به یاد داشته باشید که  .  است این موضوع  دیگر نیز موید  آمده از کشورهای مختلف  

 دارای عالمت شده اند. ولی بعداً  که ابتدا فاقد عالمت بوده است

 :در مورد پیشگیری از انتقالقابل توجه  نکات 

را    1۹- کووید  ویروس  انتقال  زنجیره   تواندمیبین افراد  تماس نزدیک  محدود کردن  تحقیقات انجام شده،  اساس شواهد موجود و    بر

  عالوه افراد مبتال امکان پذیر است.  و ایزوله نمودن زود هنگام ، آزمایش زود هنگام  ز انتقال از طریق تشخیصنماید. جلوگیری اقطع 

از    و با این کار  ن ها را قرنطینه نماییمتا بتوانیم آ  شناسایی کنیم  ا در تماس بوده رامهم است تمامی افرادی که فرد با آن ه  ،بر این

(  عالیم   بروز  تا  ویروس  معرض  در  گرفتن  قرار  بین  زمانی  فاصله)   1۹- کویید  نهفته  دوره به سایر افراد جلوگیری کنیم.  ویروس  انتقال



  فرد   با   شخص  تماس  آخرین  تاریخ  از  بایدقرنطینه    بنابراین ؛  باشد  نیز  روز   14  بلندی   به  تواند   می  اما  است  روز  ۶  تا  ۵  متوسط   بطور 

 .روز ادامه داشته باشد 14آلوده تا  

  ی هاماسککه افراد از    رسدیم معقول به نظر    ،جهت حفظ احتیاط  ،ویروس باشند  دهندهانتقال  توانندیمافراد فاقد عالمت نیز    ازآنجاکه

  ی درستبه  کهیدرصورت  یاپارچه  یها ماسک   یزیکی را تا حد ممکن حفظ کنند. فعمومی استفاده نمایند و فاصله    یهامکاندر    ی اپارچه

عالوه بر    وجودینباادر هوا عمل نمایند.  معلق  سدی در مقابل انتشار ذرات حاوی ویروس    عنوانبه  توانندیم  قرار گیرند  مورداستفاده

)پوشاندن دهان و بینی   در مورد تنفس ذکرشده، حفظ فاصله فیزیکی، رعایت نکات هادستباید به شستن منظم   ،استفاده از ماسک

تجمع در فضاهای سربسته  از    گرددیمود. همچنین توصیه  نمودن محیط توجه خاص نم یضدعفون، پاکیزه و در هنگام سرفه و عطسه(

   .شوداجتناب  حد امکانتا 


