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شایعات در رابطٍ با 

 بیماری کزيوا يیزيس

یا شستشًی بیىی با محلًل شستشًی وزمال آ
سالیه بٍ پیشگیزی اس کزيوا يیزيس کمک   
 مککککککیکککککک ککککککىککککککذ  
خیز، ضًاَذ محذيدی يجًد دارد مبىی  ریز     
ایىکٍ ضستطًی مزتب ریى  ری  میحی یً          

تًاوذ رٍ افزاد در رُبًدی   ضستطًی ومک  م 
سزیعتز اس سزم خًردگ  کمک کىذ. ام ، ریٍ     
طًر مىظم ضستطًی ریى  رزای ج ًگیزی اس   

عفًوت َ ی تیىیفیسی      
 وط ن دادٌ وطذٌ است.

 

 
آیا المپ َای ضذعفًوی کىىکذٌ مکايرا      

 بىفش می تًاوذ يیزيس را اس بیه ببزد 
خیز ایه المپ َ  رٍ دلیل داضته اضعٍ م يراء 
رىفص ر عث تحزیک پًست ضذٌ ي وب یست  
جُت استزیل ومًدن دست ی  دیگز ویای       

 پًست استف دٌ ضًد.

ي  0000،  191َ ی ت فى     س م وٍ

پ سخگًی سؤاالت ضم  در مًرد    01009009

 ریم ری کزيو  َستىذ.

 مىبع: س سم ن جُ و  رُذاضت

 

آیا داريی خاصی جُت پیشگیزی یا درمان 
 کزيوا يیزيس يجًد دارد 

ت  کىًن داريی خ ص  جُت پیطگییزی یی      
درم ن کزيو  يیزيس تًصیٍ وطذٌ است. ری      
ایه ح  ، افزاد آلًدٌ رٍ يیزيس ر ییذ ریزای     

تسکیه ي درمی ن عیم،یم،      
مزاقبت َ ی السم را اویای م   
دَىذ ي افزاد مبتم رٍ ریم ری 
ضذیذ ر یذ اس مزاقبت َی ی    

 حم یت  استف دٌ کىىذ. 
 
 

آیا حیًاوات خاوگی در مىشل میتکًاوکىکذ    
 يیزيس کزيوا را مىتشز کىىذ 

در ح   ح ضز ، َیچ ضًاَذی مبى  رز آلیًدٌ   
ضذن حیًاو ت خ وگ  م وىذ سگ ی  گزرٍ ریٍ    
کزيو  يیزيس يجًد وذارد. ری  اییه يجیًد،         
َمیطٍ ایذٌ خًر  است کٍ رعذ اس تم س ری     
حیًاو ت خ وگ ، دست ن خًد را ر  ص ریًن ي    

 آب رطًییذ.  
حیًاو ت اگز اس خ رج اس مىش  يارد محیط مىش  

تًاوىذ آلًدگ  را اس ریزين رٍ داخیل      ضًوذ م 
 مىش  يارد کىىذ. 
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آیا اسپزی ومًدن ال ل ي تزکیبات با پایٍ کلز 
در اطزاف بذن می تًاوذ يیزيس کزيوا را   

 اس بیه ببزد   
تًاوذ جُت   خیز اسپزی کزدن ایىگًوٍ مًاد م 

لب س َ  ي اعض ء مخ ط  )چطم، دَ ن ي ..(      
مضز ر ضذ. مط ع ر ضیذ کٍ ایه تیزکیییبی ت      

 تًاوذ مفیذ ر ضذ. جُت ضذ عفًو  سطًح م 

آیا کزيوا يیزيس تىُا ريی افزاد سالمکىکذ   
گذارد یا افزاد جًان را ویش تحکت    تاثیز می

 تاثیز قزار میذَذ 
افزاد ر  َز سى  م  تًاوىذ تحت ت ثیز کزيوی    

يیزيس قزار گیزوذ. افزاد س لمىیذ ي افیزاد        
دارای ریم ری مشمه ) ض مل آسم، دیی ریت ي     

ریٍ ویظیز می  رسیذ            (  ریم ریُ ی ق یبی   
پذیزی ریطتزی وسبت رٍ ایه يییزيس    آسیب

 .داضتٍ ر ضىذ
س سم ن رُذاضت جُ و  رٍ تم م  سیىیییه      

کىذ کٍ در راست ی مح فظت اس خًد   تًصیٍ م 
َم وىذ رع یت رُذاضت دست ي ریُیذاضیت    

 تىفس  مى سب
 گ م رزداروذ.

 

آیا استعمال ريغه کىجذ بٍ بذن ماوک  اس    
 يريد يیزيس کزيوا بٍ بذن می شًد 

َ ی ضیمییی یی       خیز، رزخ  ضذعفًو  کىىذٌ
را اس ريی سطیًح اس    تًاوىذ يیزيس کزيو    م 

َ ی پی ییٍ     ریه ربزوذ ض مل  ضذعفًو  کىىذٌ
درصیذ،     57ک ز/ يایتکس، حم  اتز، ات تً   

 پزاستیک اسیذ ي ک زيفًرم
رٍ َز ح   استف دٌ اس ایه ريغه ريی پًسیت  

تًاوذ ر  ت ثیز ي ی  ت ثیز رسی ر   ی  سیز ریى   م 
و چیشی داضتٍ ر ضذ. استف دٌ اس اییه میًاد        

تًاوذ رسییی ر       ضیمی ی  ريی پًست حت  م 
 خطزو ک ر ضذ.

خًردن سیز می تًاوذ اس عفًوت بٍ ککزيوکا   
 يیزيس جلًگیزی ومایذ 

سیز یک غذای س لم َست کٍ خ صیت ضیذ  
میکزير  دارد. رٍ َز ح   ضًاَذی مبى  ریز     
ایىکٍ خًردن سیز ر عث مح فظت افیزاد در    

 ضًد يجًد وذارد.   رزارز يیزيس کزيو  م 

تًاوذ افزاد را در     آیا ياکسه آوفًالوشا می
 بزابز يیزيس کزيوا محافظت کىذ 

ایه يیزيس رسی ر جذیذ اسیت ي ياکسیه       
خًدش متف يت است. محاا ن در ح   تمش  

 جُت تُیٍ ایه ياکسه َستىذ.

آیا آوتی بیًتی  َا در پیشگیزی ي درمکان  
 کزيوا يیزيس مًثزوذ 

کزيو  يیزيس، یک يیزيس است ي رى رزاییه  
آوت  ریًتیک َ  رٍ عىًان پیطگیزی ی  درمی ن  
ریم ری وب یست  استف دٌ ضًوذ. رٍ َیز حی        
اگز ضم  رٍ دلیل کزيو  يیزيس در ریم رستی ن  

ت  سم ویکٍ عفًوت ر یست  رستزی ضذیذ ضم  
َمشم ن ر کتزی ی  يجًد دارد، آوت  ریًتیییک   

 دری فت وم ییذ.

اس ىزَای حزارتی در تشخیص افزاد مبتک   
 بٍ کزيوا چقذر مًثز است   

ایه اسکىز َ  در تطخیص افزاد دارای تیب     
ر ال رٍ دلیل عفًوت رٍ کزيو  يیزيس، مًثز م  
ر ضذ. ام  آوُ  وم  تًاوىذ افزادی کیٍ دچی ر        
عفًوت ضذٌ اوذ يل  َىًس دچ ر تب وطذٌ اویذ  
را تطخیص دَذ سیزا حذيد دي ت  دٌ ريس طً  
م  کطذ کٍ عم،م ریم ری ي تب در فزدی کیٍ  

 قبم دچ ر عفًوت ضذٌ است رزيس وم یذ.  

آیا خش  کىىذٌ َای دست در اس بیه بزدن 
 يیزيس کزيوا مًثز است   

خیز، جُت مح فظت اس خًد در رزارز کیزيوی      
دست َ یت ن دفع ت رٍ يیزيس ضم  ر یست  

ی  ضسته مح ً  ضستطًی دست الک   را ر  
تمیش کیزدن  ر  آب ي ص رًن تمیش کىیذ. پس اس  
ي ی  خطیک  دست ر یست  ر  دستم   ک غذی 

دست ت ن را خطیک    کىىذٌ َ ی ًَای  گزم 
 کىیذ.

 َمًطه گزام ؛ سمم
ایه برگه آموزشی دربرداروده  وکاکا کی در مکورد         

اسک.   پیطگیزی اس ارتم رٍ يیزيس کزيو    
 لطفا ًایه مطالب را بکا دق. مطالعه بفرمایید 


