
 
 

گسترش  گریبه دهها کشور دو ، در هند کشف شدبار  نیاول ی، براشناخته شده استB.1.617 به عنوان که ، دلتا کرونای

 .افتی

شان م هیاول قاتیتحق صد از ن 50دهد که نوع دلتا حدود  ین سردر ست یوع آلفا م شواهد قانع کننده ا. تر ا در  یاگرچه 

 کیاحترال دارد منجر به  ایآ نکهیا شتتدت بیراری زایی و در مورد کافی، اما اطالعات دلتا وجود دارد شتتتریمورد انتقال ب

 دارد.نوجود  ،شود دیشد یراریب

سد که ست با خطر ب نیا به نظر میر ستر یبرا یشترینوع مرکن ا ستانیشدن در ب یب شد و برخهرراه ب رار  قاتیتحق یا

 .از نوع آلفا است بیشترنوع دلتا حدود دو برابر  درشدن  یدهد که خطر بستر یاز اسکاتلند نشان م هیاول

شدار م اما شت ه سان بهدا شنا شواهد قطع یکار شود، دتریشد یراریدلتا باعث ب اینکه نوع بر یمبن یدهند که هنوز   می

 دارد. وجود ن

 مقاوم در برابر واکسن است؟ ای تر و ، کشندهتر یعفون کرونای دلتا ایآ

و  یویر یستتتلول ها یها رندهیتر به گ ی، اتصتتتال قوانتقال شینگران کننده مانند افزا یژگیو نیدلتا پالس چند نوع در

 .وجود داردیباد یکاهش بالقوه پاسخ آنت

شخص ن هنوز ست چه تاث ستیم شد  تاثیردر  یریکه جهش مرکن ا شته با سن دا ستاد علوم تانگ انیاما جول -واک ، ا

 کند. جادیرا ا "واکسن از فرار تیخاص"تواند به طور بالقوه نوع  یمجهش  نیکه ا ه، هشدار داددر دانشگاه لستر یتنفس

سنهای کرونا اما  شتر واک سد بی شدید و به نظر میر صونیت کافی را ایجاد میکنند و از ابتال به بیراری  در برابر جهش ها م

 مرگ پیشگیری به عرل می آورند.

ضرحال ح در سان عردتا ا شنا شدار ممردم به ، کار شند. یه ستورالعرل های به دهند تا مراقب اما آرام با شتی رعایت د دا

موارد پیشگیری از انواع مختلف ویروس ترین اری اجتراعی و شستن دستها از مهرمانند پوشیدن ماسک، رعایت فاصله گذ

 کرونا هستند.

 اوت است؟کرونا متف روسیو گرید انواعدلتا با  کرونایاز  یعالئم ناش ایآ

ست نیدر ا یکر قاتیتحق شده ا سردرد یاز افراد عالئر ی، اما برخباره انجام  ، بدون عالئم ینیب زشی، گلودرد و آبرمانند 

 را گزارش کرده اند. ییایو بو یی، مانند از دست دادن چشا19- دیمشخص کوو

 

 



 
 

 خواهد بود؟ ازین واکسن کننده تیتقو دوزهایبه  ایآ

شت ضر آن یمقامات بهدا ص در حال حا صد دارد برا دکنندگانیاز تول یکیکنند اما  ینر هیرا تو سن گفت که ق  کی یواک

 کند. یهدییدرخواست تأ ،کننده تیتقودوز  شیآزما

 توانند انجام دهند؟ یم یگریمحافظت از خود چه کار د یافراد برا

 شوند. نهیکنند تا هرچه زودتر واکس یزیهرچنان ماسک بزنند و برنامه ر دیبا دافرا ندیگو یبهداشت م متخصصان

سان س زانیکنند که م یم یزندگ یکه در مناطق یک سیواک ست ادیکم و موارد دلتا ز ونینا ست، ا  یها طیدر مح بهتر ا

پروتکلهای ، استتت ستتالرندان یمانند محل زندگ ییمکان ها ایدارند  یادیز تیکه جرع ی، مناطق، مانند اجتراعاتپرخطر

 بهداشتی را رعایت کنند.

 بزنند.  ماسکخواهد که  یهرچنان از مردم در سراسر جهان م یبهداشت جهان سازمان

ست یمنطق WHOاز طرف  هیتوص نیا کرونا  روسیجهان به طور کامل در برابر و تیدرصد از جرع 11تنها حدود  زیرا، ا

 و در اغلب نقاط دنیا هنوز ویروس کرونا در گردش است. شده اند واکسینه

 ایشآزم، یراریخواهند که در صورت مشاهده عالئم مربوط به ب یشده م نهیاز افراد واکس نیبهداشت هرچن متخصصان

 باشند.مناسب در صورت مثبت بودن به دنبال درمان تا  انجام دهندکرونا را 

 افراد مبتال به بیماریهای نقص سیستم ایمنی چه کاری باید انجام دهند؟

 یافراد دارا برای، اگرچه ، از جرله نوع دلتا استتتروسیمحافظت در برابر و یبرا هیتوصتت نیهنوز هم بهتر ونیناستتیواکستت

 نداشته باشند.  یپاسخ قو کیمرکن است  یرنینقص ا

حضور در ، ماسک بزنند و از کنند رعایترا  یفاصله اجتراع دیبامبتال به بیراریهای نقص سیستم ایرنی  ، افراداز آن فراتر

 کنند.  یخوددار تیجرع

 اریبسکرونا  شیآزماانجام ، آنفلوانزا دی، به خصوص با شروع فصل جددر صورت بروز عالئم یرنیافراد مبتال به نقص ا یبرا

تا  را انجام میدهند، گرفته شودل منزتوسط آزمایشگاه هایی که نرونه گیری در آزمایش آنها  نرونه بهتر است، مهم است

 پیشگری شود.در مناطق پر خطر و جرعیت آنها از حضور 

 محافظت کنند؟ کودکانتوانند از  یمچگونه  نیوالد

 تر است.شدید، کودکان یوجود ندارد که نوع دلتا در صورت آلودگ ینشانه ا چیه



 
 

در معرض خطر ابتال به عفونت قرار  ی، کودکان تا حدوداستتت یمستتر ی، از آنجا که دلتا نستتبت به انواع قبلحال نیا با

 در برخی کشورها واکسن تزریق میشود  و هرین امر میتواند محافظت ایجاد نراید. سال به باال  12برای کودکان دارند. 

 ، ماسک بزنند.یعروم یدر فضا باید، ستندیواکسن ن طیواجد شرا کودکان ، اگرCDC ییمطابق راهنرا

CDC از ندیرا با آب و صتابون بشتو نشتده خود نهیفرزندان واکستان مرتباً دستتکند که  یم هیتوصت نیبه والد نیهرچن ،

که  یکنند و تعامالت با افراد یری، جلوگدارند ناخوشیاز احساس  ایکنند  یعطسه م یاکه سرفه  یبا کسان کیتراس نزد

 .را محدود کنند هستند دیشد یراریدر معرض خطر ابتال به ب

 در برابر نوع دلتا انجام دهند. زانشانیمحافظت از خود و عز یاقدامات الزم را برا دیاست که مردم با نیا یاصل نکته
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