پیگیی شایعه۲
گروه کاری آر یس یس ای ”” RCCEکوید  19افغانستان :ر

جوالی سال ۲۰۲۰

راهنمای استفاده از این سند:
ً
مسئولی عایل رتبه صحت عامه ،پرسونل ساحوی مؤسسات غی ی
ن
دولت) که
این سند یم تواند منحیث یک رهنما توسط افراد و ادارات (مثال
با مردم عام یا افراد جامعه رسوکار دارند مورد استفاده قرار بگید ،تا آنها بتوانند راجع به هر نوع معلومات نادرست که آنها یم شنوند وضاحت
ارائه نمایند .مواظب باشید ،شایعات یاد شده درین سند را طوری بگوید و یا بیان کنید که تقویت نشوند و از معلومات درست فرق شوند .

ن
برخ از مردم حس یمکنند که گویا ویروس کرونا دیگر وجود ندارد و اینکه ما یمتوانیم به وضیعت و عادت عادی و نورمال برگردیم.
بد بختانه ویروس کرونا هنوز از ن
بی نرفته .هنوز هم خطر جدی رسایت این ویروس در اجتماع خاصتا در مکان های مزدهم و بسته
وجود دارد .لطفا این توصیه را مدنظر بگیید.
پیام کلیدی وقایوی :بسیار مهم است تا پیام زیر در مورد وقایه ،به طور درست و کامل ،به اینگونه ررسیک ساخته شود :برای محافظت
خود ،باید دستان خود را مرتب و درست بشوید و از تماس با چشم ،دهان و ن
ین
شسی دست ها با صابون ،پوشیدن
بیت خودداری کنید،
یک ماسک و رعایت نمودن فاصله فزییک حد اقل یک و نیم ی
می از اقدامات درجه اول بوده كه از جانب افراد مسلیک صیح برای
محافظت از افراد و جلوگیی از انتشار ویروس به دیگران توصیه یم شوند .افراد مبتال به کوید  ۱۹که عالئم و عالئم شدید دارند ممکن
است در شفاخانه های مجهز باوسایل کمک تنفیس تحت مراقبت قرار بگیند ،اما ر
اکی افراد مبتال به کوید ۱۹بدون مراجعه به شفاخانه
یم توانند از این ویروس شفا یابند .هرگاه شما عالئم خفیف ویروس کرونا دارید ،در خانه دور از دیگر اعضای فامیل در حالت تجرید برس
ربیید و برای حد اقل  ۱۵روز جای بود باش تانرا با سایر افراد خانواده ررسیک نسازید .هرگاه ییک از اعضای خانواده شما مصاب به مرض
شده باشد ،شما باید ن
عی تجرید را که در بال ذکر شد رعایت نمایید ،زیرا ممکن است شما خود با ویروس آغوشته باشید .در صورتیکه
ی
بیشی نیاز داشته باشید ،در این صورت به شماره تماس  ۱۶۶مرکز معلومات وزارت صحت عامه یا در صورت نیاز به شماره
به معلومات
ی
های رایگان ولیت وزارت صحت عامه تماس بگیید.
ی
ن
نسای ولدی ,دیابت یا شکر ,فشار بلند خون باید از خدمات صیح
شما برای رسیدگ به مشکالت روزمره صیح بشمول
واکسی ها ,خدمات ی
ن
مطمی سازید که نوزادان بطور مصون و سالم متولد یمشوند.
استفاده کنید و

برنامه و ی
اسی ر
ین
ساخی
اتیی پاسخدیه به شایعات و انتشار معلومات موجود در این سند جامع بوده و توسط گروپ کاری مفاهمه خطر و بسیج
جامعه ( )RCCEمشخص ساخته شده است.

پاسخ پیشنهادی سازمان صیح جهان به باور های اشتباه که در جوامع معمول شده اند:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

اهنمای در مورد استفاده از زبان:
ر
ی
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2020/04/TWB_PolicyBrief-COVID19.pdf

رهنمود ننگ یا هنجار های اجتمایع و غلبه بر آن:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
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 .1عوامل ،معالجه و تداوی
ر
اکییت افرادیکه کوید ۱۹-تشخیص میشوند اعراض خفیف و یا متوسط میداشته باشند که به اثر مراقبت های حمایوی بهبود میابند .در
صورتیکه به ویروس مبتال شدید ،باید درست ی
اسیاحت کنید ،اعراض را تداوی نموده و در تجرید قرار گیید تا باعث انتقال ویروس به دیگران
طت باشید .اما قبل از مراجعه ار طریق تلفون با مرکز صیح
نگردید .اگر رسفه ،تب و مشکالت تنفیس داشته باشید باید به دنبال مراقبت های ر
ی
بیشی در مورد تداوی ویروس به شماره تماس  ۱۶۶مرکز معلومات وزارت صحت عامه یا در صورت نیاز به
به تماس شوید .برای معلومات
ی
ولیت وزارت صحت عامه تماس بگیید.
شماره های

نوشیدن چای سیاه ،مرض کرونا را معالجه یم کند
نوشیدن ایتانول (ایتایل الکول) و سایر" ادویه جات معجزه آسا" کرونا را معالجه یم کند
ٔ
ی
معده شما انتقال و ر ی
ی
تیاب معده یم تواند آن را از ربی ربید
آشامیدی میتواند ویروس کرونا را به
نوشیدن آب
جلوگیی کند
نوشیدن آب گرم میتواند از داخل شدن ویروس به بدن
ر
ن
واکسی و هیچ ادویه خایص برای وقایه یا تداوی ویروس کرونا (ویروس جدید
پاسخ :به اساس معلومات سازمان صیح جهان ،تا به امروز هیچ
طت آن  )nCoV)-2019وجود ندارد.
کرونا نام ر
افراد مصاب به ویروس برای رفع و درمان عالئم مراقبت های لزم را باید انجام دهند .و افراد که اعراض شدید دارند باید مراقبت مطلوب
صیح را حاصل نمایند.
افراد مبتال به اعراض شدید ممکن است در شفاخانه های مجهز با وسایل کمک تنفیس تحت مراقبت قرار بگیند ،اما ر
اکی افراد بدون این نوع
ً
تداوی از اعراض مرض شفایاب یم شوند .هم اکنون کار روی آزمایش ن
بعض از شیوه های خاص تداوی جریان دارد و عمال از طریق تحقیقات
کلینییک روی حیوانات و انسان ها در حال آزمایش است .سازمان صیح جهان یکجا با دولت های کشورها در رستارس جهان برای شناخت این
ی
ن
واکسی این ویروس را دریافت نمایند .در طول ادوار بسیاری از ادویه
تحقیقای را روی دست گرفته اند و تالش یم ورزند تا تداوی و
ویروس
ی
ن
طت و طبییع یا یونای جهت تداوی و معالجه رسما خوردگ ،ذکام و عفونت ها مورد استفاده قرار گرفته اند .نوشیدن آب ،آب لیمو و
جات ر
ن
ن
سایر انواع نوشابه های تازه /طبییع (بدون افزودن چی دیگر) ،مثل چای ،عسل و سایر مواد صیح یم تواند در کل ما را کمک کند و بعض
اوقات معافیت بدن ما را بهبود یم بخشد .ن
برخ از پیام های رسانه های اجتمایع حایک از آن اند که نوشیدن مایعات گرم یا آب با گیاهان
بی ی ن
باعث برطرف شدن یا از ن
رفی ویروس در گلو یم شود ،اما کارشناسان صیح هشدار یم دهند که هیچ شواهدی برای حمایت از این ادعا
دریافت نگردیده است.
ی
زندگ سالم ،نوشیدن آب و چای همراه با لیمو ،خوردن میوه ها و ر ن
ین
سیی جات تازه میتواند صحت ،معافیت و
غذای و طرز
داشی رژیم ی
تضمیت وجود ندارد که استفاده از این ن
ن
چی ها شما را از ویروس
توانمندی بدن شما را در مقابله با تمام انواع امراض بهبود بخشد .اما هیچ
ی
ی
ن
کرونا یا کووید ۱۹-محافظت کند.
داشی از دیگران و توجه به حفظ الصحه شخض تان
مهمیین روش برای دوری از گزند این ویروس فاصله
یم باشد .باید دستان تانرا مرتبا بشکل درست بشوئید و از تماس با چشم ،دهان و ن
ین
بیت خودداری کنید.
شسی دست ها با صابون ،پوشاندن
بیت تان با ماسک و رعایت نمودن فاصله فزییک یک و نیم ی
دهان و ن
میی از دیگران اقدامات درجه اول اند كه از جانب افراد مسلیک صیح برای
ی
بیشی در مورد تداوی ویروس به شماره
محافظت از افراد و جلوگیی از انتشار و رسایت ویروس به دیگران توصیه یم شوند .برای معلومات
ی
ولیت وزارت صحت عامه تماس بگیید.
تماس  ۱۶۶مرکز معلومات وزارت صحت عامه یا به شماره های

نوشیدن ایتانول (ایتایل الکول) کرونا یا کوید ۱۹-را معالجه یم کند.
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پاسخ :نوشیدن الکول یا ایتانول نیم تواند ویروس کرونا معالجه و یا از ن
بی ربید .الکول خالص (ایتانول) و سایر محصولت مانند ،مواد سفید
ن
ن
عفوی سازی سطوح مورد استفاده قرار گید نه برای نوشیدن یا خوردن .اگر این
عفوی کننده باید برای پاک نمودن و ضد
کننده و مواد ضد
ی
مواد نوشیده شود یم تواند سبب مسمومیت شده و باعث بروز امراض و حت مرگ گردد .برای محافظت از خود باید دستان تانرا مرتبا بشکل
شسی دست ها با صابون ،پوشاندن دهان و ن
درست بشوید و از تماس با چشم ،دهان و ن
ین
بیت خودداری کنید.
بیت با ماسک و رعایت نمودن
فاصله فزییک حد اقل یک و نیم ی
میی از دیگران اقدامات درجه اول اند كه از جانب افراد مسلیک صیح برای محافظت از افراد و جلوگیی از
ی
بیشی در مورد تداوی ویروس به شماره تماس  ۱۶۶مرکز معلومات وزارت
انتشار و رسایت ویروس به دیگران توصیه یم شوند .برای معلومات
ی
ولیت وزارت صحت عامه تماس بگیید.
صحت عامه یا به شماره های

ٔ
ٔ
این ویروس نمیتواند زون رشق کشور را بنابر رشایط آب و هوای بسیار گرم آن متاثر بسازد.
بعض افراد میگویند که ٔبنابر آب و هوای گرم و آفتای والیت هرات مردم این والیت اعراض شدید ر
ی
نایس از این ویروس را
ر
نمیداشته باشند.
نی یم توانید به کوویدٔ ۱۹-
حت در موجودیت آب و هوای گرم یا آفتای ن
پاسخ :شما ی
مصاب شوید .بسیاری از کشورهای که دارای آب و هوای
ر
گرم هستند از موجودیت واقعات کووید ۱۹-گزارش داده اند .ویروس کرونا که بنام کووید ۱۹-شهرت دارد بخش از خانواده ویروس ها بوده
ٔ
بیشی در آب و هوای رسد و فصل زمستان ٔ
ن
ی
همییو ،در ابتدا عقیده بر این بود که آب و هوای گرم ممکن انتشار
مصاب یم سازند .از
که مردم را
ن
ویروس را محدود سازد .در حال حاض کدام شواهد وجود ندارد تا این ادعا را تایید نماید .در این مرحله ،مهم این است تا تدابی احتیایط لزم
جهت وقایه و جلوگیی از انتشار ویروس گرفته شود .برای محافظت از خود باید دستان تانرا مرتبا بشکل درست بشوید و از تماس با چشم،
بیت با ماسک و رعایت نمودن فاصله فزییک حد اقل یک و نیم ی
شسی دست ها با صابون ،پوشاندن دهان و ن
دهان و ن
ین
بیت خودداری کنید.
میی
از دیگران اقدامات درجه اول اند كه از جانب افراد مسلیک صیح برای محافظت از افراد و جلوگیی از انتشار و رسایت ویروس به دیگران
توصیه یم شوند.

غری نباشد تداوی شود.
کوید ۱۹-میتواند با ادویجات که از کشور های ر
ن
ن
یونای برای وقایه یا تداوی
طت و گیایه یا
پاسخ :به اساس معلومات سازمان صیح جهان ،تا به امروز هیچ
واکسی و هیچ ادویه خایص ر
ٔ
ویروس جدید کرونا (کوید )۱۹-وجود ندارد .افراد مبتال با ویروس باید مراقبت مناسب را جهت تداوی اعراض و کاهش تاثیات آن حاصل
طت را حاصل نمایند .افراد مبتال به اعراض شدید ممکن است در شفاخانه های
نمایند و افراد که اعراض شدید دارند باید مراقبت مطلوب ر
مجهز با وسایل کمک تنفیس تحت مراقبت قرار بگیند ،اما ر
اکی افراد بدون این نوع تداوی از اعراض مرض شفایاب یم شوند .برای معلومات
ی
ی
ولیت وزارت
بیشی در مورد تداوی ویروس به شماره تماس  ۱۶۶مرکز معلومات وزارت صحت عامه یا در صورت نیاز به شماره های
صحت عامه تماس بگیید.

مذهب
 .2معافیت ،عوامل و تداوی همراه با مرجع
ر
برعالوه توصیه های سازمان صیح جهان و وزارت صحت عامه ،این رهنمود های اسالیم ر ی
نی یمتواند در پاسخ اعتقاد کمک کند که گویا
ٔ
ییح از زمان یاران پیغمی (ص) امراض ی
مسلمانان در برابر کرونا معافیت دارند :در طول ادوار تار ن
گسیده همه گی مسلمانان را متاثر ساخته اند.
ر
ٔ
اگر مسلمانان در مقابل امراض همه گی معافیت میداشتند و یا از این مرض متاثر نمیشدند هرگز هدایات عمیل الیه در مورد محافظت از خود
ً
همی منظور چندین حدیث صحیح ن
ن
نی به
در مقابل امراض همه گی نازل نمیشد .این هدایات در قانون اسالیم کامال به ضاحت بیان شده .به
امراض همه گی اشاره میکند و هدایت میدهد که چگونه جوامع را از ررس آن محافظت نمائیم .بطور مثال ،هدایت دادن به اینکه در جاهایکه
عفونت وجود دارد باید رفته نشود( .مرجع :صحیح البخاری —  ،۵۷۲۸صحیح مسلم — )۲۲۱۸
َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ْ
َ َ ْ ُ ْ َّ ُ
اعون ب َأ ْر َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ
ال تخ ُر ُجوا ِم ْن َها (صحیح البخاری — .)۵۷۲۸
ض وأنتم ِبها ف
ض فال تدخلوها ،و ِإذا وقع ِبأر ٍ
ِإذا س ِمعتم ِبالط ِ ِ ٍ
جای موجود هست و شما آنجا هستید؛ آنجا را ترک نکنید.
ترجمه :هرگاه شنیدید که طاعون در محیل بوجود آمده آنجا نروید و اگر در ی
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نی ذکر کرد .روایت میشود کهُّ :الطُه ُور َش ْط ُر ْ َ
جا دارد که منحیث ن
بعض از پاسخ ها احادیث مبارکه دیگر را ن
ان (صحیح مسلم — .)۲۲۳
اْلیم ِ
ِ
این حدیث پیغمی (ص) در لسانهای پشتو و دری ن نی ر
اکی اوقات استفاده میشود :پایک نصف ایمان است.
ر
َ ُ ُ ُ ْ ٌ ََ
ٍّ
ُ
ن
ورد مم ِرض عیل م ِصح(.صحیح البخاری —  /۵۷۷۵صحیح المسلم — )۲۲۲۱
در همی مورد همچنان در صحیح البخاری روایت شدهَ :ل ي ِ
ترجمه :شخص بیمار بر سالم وارد نشود.

یک مال امام در ولسوایل آبکمری ،والیت بادغیس میتواند برای محافظت از ویروس کرونا تعویذ بدهد
ی
پاسخ :در زمان و حالت بحر نای ،ایمان و عقیده بخش اسایس زندگ مردم و عملکرد جامعه یم باشد .عالوه بر رعایت نمودن عملکرد های
ن
متخصصی صیح و تدابی احتیایط در زمینه وقایه از انتان برای جلوگیی از انتشار
مذهت در جریان بحران های صیح ،پیوی از توصیه های
ر
ی
ی
ن
ن
بیشی ویروس در جوامع ما حائز اهمیت یم باشد .شسی دست ها با صابون ،پوشاندن دهان و بیت با ماسک و رعایت نمودن فاصله فزییک
حد اقل یک و نیم ی
میی از دیگران اقدامات درجه اول اند كه از جانب افراد مسلیک صیح برای محافظت از افراد و جلوگیی از انتشار و رسایت
ی
بیشی ویروس را کاهش خواهد داد .ن
ین
ویروس به دیگران توصیه یم شوند.
بعض از گام
شسی دستان با صابون در هنگام پنج وقت نماز ،انتشار
ن
اضاف دیگر ن
نی توصیه یم شود مانند :هرگاه دست های تان پاک نباشند از تماس آن با چشم ،ن
بیت ،یا دهان خودداری نمائید؛ جفظ
های
ن
فاصله فزییک از دیگران را عمیل کنید و اگر احساس مریض میکردید در خانه بمانید .

بازدید از زیارت خواجه قاسم در والیت بادغیس میتواند شما را از ویروس محافظت کند.
ی
ی
پاسخ :مسلمانان هنگام مواجع شدن به مشکالت همچون امراض و یا ناکام شدن در امور زندگ هم تالش های بندگ و فزییک خود را انجام
میدهند و هم به خداوند (ج) دست دعا بال میکنند .هردو مکمل یک دیگر اند و ییک جاگزین دیگری شده نمیتواند .بازدید از مکانهای مقدس
ممکن شما را کمک کند که احساس ر ی
احت کنید اما در ن
طت را تعقیب نمائید تا بدن خود را در
عی زمان شما باید احتیاط کنید و توصیه های ر
ن
مریض میکردید رجوع به تداوی نمائید.
مقابل ویروس محافظت نمائید و اگر گایه احساس
گردهمای و یا
رهنمود اختیاری در مورد بازدید از زیارت ها :مهم است که در این حالت به عقاید خود متصل شد اما پیشنهاد میگردد که از
ی
جمع شدن در یکجا جلوگیی صورت گید .در این حالت بازدید از مکانهای پر ازدحام خطرناک بوده میتواند .اگر میخواهید از کدام زیاریی
بازدید نماید ٔ
مص ی
ونی خواهد بود اگر چندین مرتبه گرد زیارت بگردید اما آنرا لمس و یا بوسه نکنید .توصیه میگردد که هنگام بازدید از زیارت
ماسک بپوشید و قبل و بعد از بازدید از زیارت دستان تانرا با آب و صابون بشوید.

طبق پیام که توسط مال صاحب ها رنش شده یگانه کار را که مردم باید بخاطر مصئون ماندن انجام دهد ادای پنج وقت نماز در
روز است .اگر مردم برای هر باز نماز دستان خود را بشویند ویروس انتقال نخواهد کرد.
ی
پاسخ :در زمان و حالت بحر نای ،ایمان و عقیده بخش اسایس زندگ مردم و عملکرد جامعه یم باشد .عالوه بر رعایت نمودن عملکرد های
ن
متخصصی صیح و تدابی احتیایط در زمینه وقایه از انتان برای جلوگیی از انتشار
مذهت در جریان بحران های صیح ،پیوی از توصیه های
ر
ی
ی
ن
ن
.
بیشی ویروس در جوامع ما حائز اهمیت یم باشد شسی دست ها با صابون ،پوشاندن دهان و بیت با ماسک و رعایت نمودن فاصله فزییک
حد اقل یک و نیم ی
میی از دیگران اقدامات درجه اول اند كه از جانب افراد مسلیک صیح برای محافظت از افراد و جلوگیی از انتشار و رسایت
ی
بیشی ویروس را کاهش خواهد داد .ن
ین
ویروس به دیگران توصیه یم شوند.
بعض از گام
شسی دستان با صابون در هنگام پنج وقت نماز ،انتشار
ن
اضاف دیگر ن
ن
نی توصیه یم شود مانند :هرگاه دست های تان پاک نباشند از تماس آن با چشم ،بیت ،یا دهان خودداری نمائید؛ جفظ
های
ن
فاصله فزییک از دیگران را عمیل کنید و اگر احساس مریض میکردید در خانه بمانید .

گی یا واقیع نیست یا هم توطئه است زیرا بر
گفته یمشود که بسیاری از اعضای جامعه بر این باور اند که این بیماری همه ر
تأثی نیم گذارد .ی
ر
ر
غی
برخ یم گویند کوید ۱۹-یا کرونا
آزمایش است که توسط خداوند (ج) به دلیل اعمال شیر ر
مسلمانان واقیع ر
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منافقی منتسب یم شود و به ر ی
ری
مذهب
همی دلیل آنها جلسات
مسلمانان فرستاده شده است ،یا مجازای الیه است که به
ر
ی
گسیده را به راه میندازند .این دیدگاه توسط ی
برخ از مال های پشتیبای یم شود که جوامع را تشویق به صدقه دادن میکند که
جلوگیی از شیوع ویروس است.
گویا این رایه برای
ر
پاسخ :کووید ۱۹-از فرد به فرد رسایت یم نماید و بدون تبعیض یم باشد .هیچ کس از هیچ نژاد ،فرهنگ و مذهب در برابر این ویروس معافیت
ندارد .وقتیکه گروه های بزرگ افراد جهت ادای عبادات ،عرویس یا مراسم تشییع جنازه با هم جمع یم شوند ،ویروس در ن
بی افراد رسایت یم
نماید و در جامعه انتشار میابد .رسایت به سطح جامعه ،ییک از دلیل انتشار بسیار رسی ع این ویروس در رسارس جهان یم باشد .کووید ۱۹-در
حال ن
حاض به  ۱۸۴کشور و مناطق جهان ،بشمول افغانستان و کشورهای همجوار آن انتشار یافته است  .برای محافظت از خود باید دستان
شسی دست ها با صابون ،پوشاندن دهان و ن
تانرا مرتبا بشکل درست بشوئید و از تماس با چشم ،دهان و ن
ین
بیت خودداری کنید.
بیت با ماسک و
رعایت نمودن فاصله فزییک حد اقل یک و نیم ی
میی از دیگران اقدامات درجه اول اند كه از جانب افراد مسلیک صیح برای محافظت از افراد و
جلوگیی از انتشار و رسایت ویروس به دیگران توصیه یم شوند .مساجد ممکن تشویق کننده صدقه دادن برای حمایت از خانواده های آسیب
طت
پذیر باشد تا آنها بتوانند در این حالت از خود مراقبت نمایند .این یک راهکار مهم است .صدقه دادن و تعقیب نمودن رهنمود های ر
ی
بهیین روشهای برای محافظت از خود و جامعه تان است.

نمیگید.
مراسم جنازه و خاکسپاری افرادیکه به اثر کوید ۱۹-وفات میکنند صورت
ر
پاسخ :در صورت دست زدن به بدن فردی که بعد از مصاب شدن به کووید ۱۹-فوت نموده باشد باید از اقدامات احتیایط ویژه استفاده
ی
بیشی ویروس به دیگران جلوگیی شود .با وجود آن هم با آنها باید در مطابقت با روایات اسالیم مانند سایر افرادی که از
شود تا از رسایت
علل دیگری یم میند برخورد صورت گید.
ن
کسای که از میت
افراد ممکن از سبب کووید ۱۹-در مراکز مراقبت های صیح ،خانه یا سایر جا ها بمیند و مصئونیت و صحتمندی همه
ی
فرهنیک و مذهت و خانواده وی باید ی
ن
احیام قایل شده و از آن
اولی اولویت باشد .به وقار و حیثیت میت ،رسوم
مواظبت یم نمایند باید
ر
محافظت شود .اما از تجمع زیاد مردم باید در مراسم جنازه و به خاک سپاری خودداری گردد و یا هم به روش مصئون انجام شود که همه
بیت خود را با ماسک پوشانده و فاصله یک و نیم ی
دهان و ن
میی را از یک دیگر مراعات کنند تا از رسایت ویروس در ن
بی مردم که از موجودیت
خی هستند جلوگیی بعمل آید .از دفع عجولنه جسد میت که به سبب کووید ۱۹-فوت نموده باشد باید تحت هر
ویروس در بدن شان ری ر
گونه ررسایط اجتناب صورت گید.

گی را همراه با امیدواری به گذر آن پیش ی
بیب
در ییک از ویدیو های گروه مخالف مسلح تذکر یافته که اسالم این بیماری همه ر
کرده.
ً
پاسخ :کوید ۱۹-نویع از کرونا ویروس است که قبال هرگز در انسانها مشخص نشده است .در مورد این ویروس واقعیت های زیادی کشف
ی
نشده و تحقیقات برای ی ن
بیشی در مورد ویروس در حال انجام است.
یافی واقعیت های

 .3توطئه های عمویم
ی
تئوری های متعدد در مورد کوید ۱۹-وجود دارد گ دلیل چگونیک ظهور یا بروز این ویروس است ،دیگر خصوصیات ناشناخته و انتقال مداوم
نی بوجود آمده که تعریف اشتباه از وجود ویروس ارائه میکند .شیوع تئوری های توطئه و خر ی
آن است .ن تئوری های توطئه دیگر ن
افای در
ٔ
مورد مبتال شدن به ویروس – بشمول مبتال شدن به سبب اخذ خدمات صیح و یا تماس با جسد میت – سطح ری اعتمادی در جامعه،
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ین
نداشی درک و فهم در مورد نحوه
اثرات فهم و دانش ضعیف صیح و عدم درک حقایق اسایس خدمات صیح را نشان میدهد که مثال آن
ین
عفونت و انتقال آن ن
نداشی درک این است که ویروس بدون این که دیده شود ممکن است وجود داشته باشد و پخش گردد.
بی افراد است یا

کوید ۱۹-یک سالح بیولوژییک است
ٔ
پاسخ :تمام شواهد موجود نشان میدهد که ویروس که باعث کوید ۱۹-شده منشا طبییع از حیوان دارد و کدام ویروس مصنویع یا ساخته
ٔ
ی
بیشی در مورد منشا کوید ۱۹-میتوانید
شده نیست .این ویروس به احتمال زیاد ذخی ایکولوژییک در وجود خفاش دارد .برای دریافت معلومات
طت یا صیح و یا از طریق تماس به شماره  ۱۶۶به سیستم معلومات وزارت صحت عامه دریافت کنید.
از افراد مسلیک ر

ً
این همه توطئه ای بیش نیست .اصال این گونه ویرویس هیچ وجود ندارد و یا اگر وجود هم داشته باشد حد اقل در افغانستان
ً
ٔ
اصال این گونه ویرویس وجود ندارد.
نیست .هیچکدام خویشاوندان/دوستان ما به این ویروس مبتال نشده پس واضح است که
ی
بیشی از  ۲۸،۰۰۰بار در لبراتوار ها آزمایش شده.
پاسخ :ویروس که باعث کوید ۱۹-میشود از زمان تشخیص آن تا به حال در رسارس جهان
ن
ن
همی ویروس مشخص کرونا
همی ویروس در وجود چندین میلیون نفر از طریق آزمایش لبراتواری تشخیص شده است .اگر عامل کوید۱۹-
ی
نمیبود پس نتیجه هیچ یک از این آزمایشات مثبت نشان نمیداد .این ویروس قابل دید نیست و بسیار سادگ ی
حت بدون تشخیص شدن از یک
شخص به شخص دیگر قابل انتقال است .ی
حت اگر شما کیس را نشناسید که به این ویروس آغشته شده باشد باز هم گفته میشود که این
ٔ
ویروس کتله بزرگ جمعیت افغانستان و سایر قسمت های جهان را متاثر ساخته است.

افراد زیادی تصور میکنند که "این ویروس مانند اچ-ای-وی است".
مریض شدید افراد شده میتواند و در ن
ن
بعض از واقعات ی
حت سبب مرگ
پاسخ :هردو کوید ۱۹-و اچ-ای-وی انواع ویروس های است که باعث
میگردد .تمام انواع ویروس های میتوانند از شخص به شخص دیگری انتقال شود اما همه از یکدیگر بسیار متفاوت اند و هر کدام بدن را به
ٔ
ن
گونه متفاوت متاثر میسازد و به طریقه های مختلف انتقال میشوند پس هرگز باید با یک دیگر مقایسه نشوند.
محققی در رسارس دنیا
واکسی ٔ
موثر برای کوید ۱۹-هستند .درحالیکه ن
ن
بعض از ادویجات اچ-ای-وی منحیث تداوی احتمایل تطبیق
مشغول کار برای دریافت تداوی یا
ٔ
میگردد اما در حال ن
حاض هیچ شواهدی وجود ندارد تا ثابت کند که ادویجات مذکور در مقابل این ویروس موثر باشند.
معلومات پس زمینه:
ر
زمانیکه ویروس در بدن تکثی نماید و در تمام بدن پخش شود فرد را مریض میسازد .اکییت ادویجات ضد ویرویس بشکل ساخته شده اند که
همان پروسه تکثی ویروس را متوقف میسازد .تجویز به موقع ادویه به فرد مصئاب زمانیکه او فقط ذرات محدود ویروس را در بدن اش دارد
موثر تمام خواهد شد نظر به اینکه منتظر بمانید که ویروس در تمام بدن پخش شود .درحالیکه ر
ی
بیشی ٔ
اکییت تحقیقات جاری متمرکز به
دریافت معالجه برای افراد که با کوید ۱۹-مریض هستند میباشد ،ن
ن
محققی در جستجو راه های وقایوی قبل از مصئاب شدن به این
بعض از
ن
کسای اند که بلندترین سطح خطر ر
نایس از این مرض را داشته میتوانند.
مرض برای
از مهار کننده های اچ-ای-وي در برابر ییک از امراض ویروس کرونا ( )coronavirusکه باعث سندروم تنفیس حاد شدید ( )SARSمیشد ن
نی
استفاده شده است .این مهار کننده ها شامل لوپیناویر /ریتونویر ر ی
(کلییا) در ترکیب با یک عامل برای زردی سیاه یا هیپاتیتس یس بود .هرچند
ٔ
ن
موثریت این تداوی به دلیل نبود وقوع جدید  SARSبرریس نشد .مانند اچ-ای-وی ویروس کرونا ن
پروتی یا تجزیه
نی از یک آنزیم به اصطالح
ن
ن
یکسای
پروتی برای تکثی استفاده یم کند .لوپیناویر /ریتونویر این روند تکثی را در اچ-ای-وی متوقف میسازد و تصور یم شد که تأثی
کننده
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روی ویروس کرونا ن
نی داشته باشد اما اکنون مشخص شده است که این مهار کننده های اچ-ای-وی هیچ تأثی قابل توجیه برای تداوی یا
محافظت از کوید ۱۹-ندارند.
در حال ن
داروی مؤثر شناخته شده است که در مبارزه با اچ-ای-وي تحول مهیم را
حاض ادویه پیشگیی قبل از مواجهه ( )PrEPبه عنوان
ی
ن
واکسیت برای اچ-ای-وی ایجاد نشده است ،ادویه پیشگیی قبل از
ایجاد کرده است .چون پس از گذشت چندین دهه تحقیق هنوز هم کدام
مواجهه ( )PrEPتوانسته است به عنوان یک اقدام پیشگیانه برای افراد آسیب پذیر در مقابل این بیماری عمل کند .استفاده روزانه از ادویه
پیشگیی قبل از مواجهه ()PrEPبه عنوان یک اقدام وقایوی توانسته احتمال آلوده شدن جمعیت آسیب پذیر را به این ویروس به بیش از
 ۹۹٪کاهش دهد.

 .4رشم و ترس
مبتال شدن به کوید ۱۹-برای بسیاری افراد با ررسم و ننگ اجتمایع همرا بوده .این یم تواند بر تصمیم شخص در آشکار کردن اعراض ،آزمایش
ن
لبراتواری ،پذیرش نتیجه تشخیص ،قر ن
کسای را که از اقدامات
نطی کردن فردی ،معالجه خود یا اعضای خانواده تأثی بگذارد .مردم همچنان
بعض اتهامات توسط ن
محافظت شخض استفاده یم کنند را تمسخر میکنند .ن
برخ از افراد ن
ن
ی
نی ساخته شده است که
تجهیات
پیشگیانه مانند
ن
سیایس دارد و جهت ررسمنده کردن برخ از افراد به کار گرفته یم شود .تهدید و خطر ررسم و ننگ اجتماعیبه طور
ګویا تشخیص کوید ۱۹-جنبه
ی
ی
ٔ
ر
ر
جدی وجود دارد و موارد زیر نمونه های خایص از رسم و ننگ است که منجر به رفتار زیان آور یم شود .رسیدگ به ننگ یا رسم که بنابر هر
دلییل باشد مهم است زیرا این امر یم تواند منجر به رفتاری شود که مستقیما به انتقال ویروس منجر شود.

ی
ی
دانسی دیگران از مصئاب
برخ از بیماران مبتال با عالئم هنوز هم نیم خواهند برای معاینه به شفاخانه مراجعه کنند تا از رشم
بودن به ویروس در امان باشند که این یم تواند باعث نفرت علیه آنها شود .اگر مردم فکر کنند که به کویدٔ ۱۹-
مصاب هستند
ی
کسای که از ویروس جان سالم به در یم برند آنرا ی
مخف یم کنند .مردم بخاطر
به دلیل ترس از ننگ و عدم احیام دیگران به
ی
ی
ننگ ،رشم آور بودن در اجتماع و یا مورد نفرت قرار گرفی به دلیل داشی کوید ۱۹-یا حب از انجام آزمایش ویروس ترس دارند.
گفته میشود که ی
برخ از افراد "عودت کنندگان" از ایران و یا بازدید کنندگان از هرات را حب اگر بیمار باشند در خانه های خود
ی
مخف یم کنند.
چی ررسم آور نیست و همه ما بدون در نظر داشت نژاد ،مذهب ،سن یا جنسیت در مقابل ٔ
پاسخٔ :
مصاب شدن با ویروس کرونا کدام ن
مصاب
شدن به ویروس آسیب پذیر هستیم .هر بیمار یا شخص که میمید و همچنان اعضای خانواده آنها تحت هر نوع ررساییط قابل ی
احیام و عزت
مسولیت ارائه خدمات را برای همه دارد .ی
هستند .تیم های طت ٔ
داکیان باید هنگام تداوی مریضان تبعیض نکنند.
ر

بمیم پس هیچکس به جنازه من نخواهد امد ".چون ی
بعض اوقات اگر مردم یا جامعه
مردم مییسند" ،اگر من از مرض کرونا ر
بدانند که شخض از اثر کوید 19-وفات نموده آنها در مراسم جنازه وی اشیاک نخواهد کنند پس خوایشاوندان آنها حقیقت
ُ
مصاب بودن به ویروس را پنهان میکنند .گزارشات نشان میدهد که افراد بسیار زیادی به اثر کوید ۱۹-وفات میکنند اما دلیل
ر
قلب و یا مسائل دیگر گفته شده زیرا مردم نمیخواهند دیگران بدانند که آنها به اثر کوید ۱۹-وفات
مرگ شان اکی اوقات حمله ر
نموده اند.
ن
پاسخ :طبق شواهد فعیل ویروس کوید ۱۹-از طریق قطرات دهان و ن
تجهیات ناقل ویروس از قبیل لباس و غیه و همچنان تماس
بیت ،سایر
نزدیک ن
بی افراد انتقال میشود .تا به حال کدام شواهدی وجود ندارد که طبق آن از اثر تماس با جسد افرادیکه به اثر کوید ۱۹-وفات نموده
مصئاب شده باشند .تمام مراسم جنازه و به خاک سپاری میتواند طبق فرهنگ و رسوم ن
دیت انجام یابد و از خانواده میت باید اح ییام و
مراقبت صورت گید .کسانیکه جسد میت را آماده میسازند باید دستکش ،ن
طت بپوشند .اطفال ،بزرگسالن بالی سن ۶۰
چی ،و یک ماسک ر
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سال و افراد با سیستم معافیت ضعیف باید مستقیما با جسد میت در تماس نباشند .اعضای دیگر خانواده و دوستان میتوانند جسد میت را
بعد از آماده شدن به خاک سپاری مشاهده کنند اما آنرا باید لمس یا بوسه نکند .همه باید دستان خود را بشویند و فاصله  ۱.۵ی
میی را از
یکدیگر مراعات کنند.

ری
تجهیات محافظت شخض را که کارمندان
گی را مزاح فکر میکنند و راهکار های وقایوی و
سایر اعضای جامعه این ویروس همه ر
ٔ
ٔ
استفاده میکنند را ریشخند میکنند .این تصور های اشتباه در نهایت موثریت اگایه دیه و راهکار های وقایوی را متاثر میسازد
چون اعضای جامعه راهکار های وقایوی توصیه شده (مانند فاصله گذاری اجتمایع) را همیشه مراعات نمیکنند.
ی
ن
سادگ در ن
همی دلیل است که مراعات نمودن فاصله اجتمایع و حفظ
بی افراد قابل انتقال است .به
پاسخ :ویروس جدید بنام کرونا بسیار به
ن
الصحه بسیار مهم است تا مانع پخش شدن ویروس شویم .عالوه بر این ،استفاده از ماسک و تجهیات محافظت شخض میتوانند در
جلوگیی از پخش کوید ۱۹-کمک کنند و میتواند یک عمل ٔ
مسولنه برای محافظت از خودتان و جامعه اطراف تان باشد .توصیه میشود که
همه مردم عام در محیط مانند افغانستان که انتقال ی
گسیده ویروس صورت میگید از ماسک استفاده نمایند.

می ی
در ی
بعض از قریجات مورد نظر که اعضای جامعه از فعالیت های تیم های سیار صیح ر ی
بای میکنند از پخش ویروس در خانه
ی
های شان از طریق فعالیت های ٔموسسات ر ی
پریشای نموده اند.
غی دولب ابراز
بی الملیل ر
پاسخ :این بسیار مهم است که همه بشمول کارمندان صیح و اعضای جامعه باید رهنمود های توصیه شده را رعایت نمایند تا از پخش
بیت با ماسک و رعایت نمودن فاصله فزییک حد اقل یک و نیم ی
شسی دست ها با صابون ،پوشاندن دهان و ن
ین
ویروس جلوگیی شود. .
میی از
دیگران اقدامات درجه اول اند كه از جانب افراد مسلیک صیح توصیه شده اند .برگزاری فعالیت های اجتمایع در فضای باز نسبت به فضای
ی
مصئونی است.
بسته یا داخل تعمی
تیم های سیار صیح باید پروتکول های مانند تعقیب نمودن پالن فعالیت را در نظر داشته باشند تا خطرات انتقال ویروس را تشخیص کنند،
ی
ن
رسای خطر را روی دست گیند و باید قبل از بازدید از قریه با اعضای جامعه و یا بزرگان جامعه هماهنیک نمایند تا
راهکار های برای به حد اقل
ی
از موجودیت راهکار ها در ساحه اطمینان حاصل شود و اجازه ن
رفی به قریه اخذ گردد .اگر جامعه ای نخواهد افراد از دیگر جا ها به آنجا
بروند تیم های سیار صیح باید در جستجو گزینه های دیگری برای انتقال معلومات به آن قریه باشند .این مهم است که جوامع باید به
ن
خدمات صیح ی
پریشای مشخض در مورد کدام کارمند خایص ٔ
بی الملیل غی ی
موسسه ن
دولت داشته باشید و یا
دسییس داشته باشند .اگر کدام
ترس از این داشته باشید که آنها تهدید به جامعه تان باشد پس میتوانید نظریات و یا شکایت تانرا از طریق تماس با خط کمیک محرمانه آواز به
ن
شماره  ۴۱۰ثبت نمائید .هر کیس که در داخل افغانستان به موبایل ی
مجای تماس بگید تا به معلومات
دسییس داشته باشد میتواند بشکل
دست یابند و یا فیدبک و نظریات خود را در رابطه به پاسخ های ر
برسدوستانه ررسیک بسازند.

8

