
 
 

صل ستگکرونا، تب یماریب یعالئم ا ست.  ی، خ شک ا سرفه خ مانند  یسرماخوردگ هیشب ی، عالئمگاهی این ویروسو 

 دشوار است. یو آلرژ 19کووید  نیتفاوت ب صی، تشخیکند. در طول فصل آلرژ یم جادیا ینیب زشیآبر

مانند گرده  یاز حد بدن ش   ما به موارد شیاز واکنش ب یناش    کهافتد.  یالتهاب اتفاق م لیبه دل یتا حد یآلرژ عالئم

 است. گیاهان

 عبارتند از: یآلرژ جیرا عالئم

 ینیب زشیآبر 

 خلط دارخشک و  سرفه 

 یا اشک ریزش چشم خارش 

 .در این عارضه مشاهده نمیشود، اما تب نامند یم "ونجهیتب "را  یآلرژ یگاه

 عبارتند از: 19عالئم کووید 

  لرز ایتب 

 خشک سرفه 

 تنگی نفس 

 بدن  درد 

 درد گلو 

 یخستگ 

 سردرد 

 حس بویاییرفتن  نیب از 

 ینیب زشیآبر ای گرفتگی 

 اسهال ای، استفراغ دستگاه گوارش مانند حالت تهوع مشکالت 

 ان قرمزچشم 

 یپوست بثورات 

شتن هر  در سالدیریتماس بگ، با پزشک ه خصوص تبموارد ب نیاز ا کیصورت دا و ، دیشو یمبتال م یبه آلرژ . اگر هر 

 ، حتما به پزشک مراجعه کنید.دیرا مشاهده کن دیبا آنچه قبالً داشته ا یعالئم متفاوت

 



 
 

س سا ساس  یباعث م دیشد تیح صوص اگربه وجود بیاید نفس یتنگشود که اح سم ن فرد به ، به خ شمبتال  زیبه آ . دبا

صورت وجود هر گ ست و در  شک ا شخیص نهایی به عهده پز شک بنابراین ت شکوک و تنگی نفس باید به پز ونه عالمت م

 مراجعه شود.

 با آلرژی فصلی: 19سواالت رایج در رابطه با تفاوت کووید 

 است؟ روسیکرونا و جیاز عالئم را یکیعطسه  ایآ 

سه نم اغلبکرونا  روسیو سه م یباعث عط ست که بدیکن یشود. اما اگر عط ستمال  کیو دهان خود را با  ینی، مهم ا د

 .دیینکند. دستان خود را بالفاصله بشو دایگسترش پ روسیتا و دیبپوشان

 کرونا؟ روسیو ایاست  یآلرژنشانه  ی چشمقرمز 

صورتی بیماری کرونا به مبتال افراد از ٪3 تا ٪1حدود  فقط شمان  ضه چ شمان  دیکردشوند. اگر  یمبتال م به عار که چ

ست شکل  نکهیال ا، احتمشما قرمز ا شد روسیو لیبه دلاین م صورت قرمز نیز کرونا نبا شم  یوجود دارد. در  با همراه چ

 .دیریتماس بگبا پزشک 19کووید عالئم  ریسا

 ؟مبتال شدکرونا  روسیو و یآلرژ به همزمان دیتوان یم ایآ 

 ینیب زشیمانند خارش چشم و آبر کیکالس ی. اگر عالئم آلرژمبتال شد یروسیو عفونت و یآلرژبه همزمان  توان یمبله، 

 .دیریتماس بگبا پزشک را فو، استو تب  یمانند خستگی همراه با عالئم

 ؟میدرمان کن ریهمه گ یماریب کی یرا در ط یآلرژ چگونه 

شد. اول یدرمان آلرژ یبرا کینی، مراجعه به کلروسیو وعیش هنگام در ست دشوار با  دیانجام ده دیکه با یکار نیممکن ا

 .دیکن یشود دور یمکه باعث شعله ور شدن عالئم  یزیچاست که از هر  نیا

 . دیبدون نسخه را امتحان کن یآلرژ یداروها دیتوان یم نیهمچن

، با پزش  ک خود تماس دیدار ازین دهایکواس  تروئیمانند کورت یتریقو داروهایاگر به  ای، دیدار یمش  کل دارو افتنیدر  اگر

 کنند.  زیتلفن تجو قیرا از طر دارویی. آنها ممکن است بتوانند دیریبگ

 به نکات زیر توجه کنید:، شود یاعمال م قرنطینه ای یاجتماعگذاری فاصله  نیقوان یوقت

 دیکن اجتناب حضور در اجتماعات از. 

 دییخود را مرتبا بشو دستان. 

 حضور یابیدمانند فروشگاهها  یعموم یمکانها در یدر مواقع ضرور فقط. 



 
 

 دیرفتن از ماسک صورت استفاده کن رونیب هنگام.  

 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                 
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