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 بیان دیدگاه
گیری پنومونی نوعی از همه 2112دسامبر سال  11در 

 در، SARS-Cov-2 ،ابتلا به ویروس جدید کرونا اثر برتیپیک آ
بر اساس اعلام سازمان (. 1،2شهر ووهان چین گزارش شد )

آوریل  11تا تاریخ ابتلا به این ویروس آمار ، بهداشت جهانی
بیش در نفر  221721 هافوتی نفر و تعداد 2127212حدود  2121

طبق آمار وزارت  همچنین .است شدهگزارشکشور جهان  211از 
نفر  71162تعداد  1122فروردین  27تاریخ  تابهداشت ایران 

ابتلا، بر اثر نفر  2777و  شدهقطعی به ویروس کرونا مبتلا  طوربه
بعد از  هشتمدر رتبه  با این آمار؛ کهاند فوت کردهدر ایران 

ن ی آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلستان و چیکشورها
ی زیادی در زمینه انتقال هاپژوهش(. 1در جهان قرار دارد )

 یمحمدیعل به پژوهش توانیمکه  شدهانجام 12-بیماری کووید
گسترش عفونت  زانیم کنندیم انیب اشاره کرد کهو همکاران 

با دخالت در عوامل مؤثر  توانیرا م رانیدر ا 12-دیاز کوو یناش
تجمعات  یریگاز شکل یریآموزش بهداشت، جلوگ جمله: از

و  ماریافراد ب یها، جداسازتماس یابیفعال و رد یابیماریب ،یانسان
 یماریمشکوک به ب ی)محدود کردن تماس افراد سالم ول نهیقرنط

 یاملاحظهصورت قابل( بهیماریدوره کمون ب نهیشیبه مدت ب
راه مقابله  نیکه بهتر کندیم انیبنیز  Perlman (.2کاهش داد )

در جامعه و  نهیجمله قرنط از ،یکرونا، اقدامات بهداشت روسیوبا 
 یاطیاز اقدامات احت قیدق یرویموقع و پبه صیتشخ نیهمچن
و  هامارستانیدر ب مارانیمراقبت از ب ،یدر بهداشت عموم یجهان

افراد جامعه  نیکرونا ب روسیتا روند انتقال و استعدم تجمعات 
 (.2) کند دایکاهش پ

 شدهانجامقرنطینه خانگی  نهیدر زمیی هاهشپژوهمچنین 

کولایی اشاره کرد که بیان به پژوهش خدابخشی توانیماست که 
تجربیات دانشجویان از زندگی در قرنطینه خانگی به دلیل  کندیم

بوده است، لذا درک  فردمنحصربهشیوع ویروس کرونا بسیار 
یرامون زندگی در پ آنهای هانگرشو  باورها، هاتجربه، هایدگیچیپ

ی شناختروانی امدهایپاز  یدرک جامع تواندیمقرنطینه خانگی، 
گیران اجرایی، پرسنل در قرنطینه خانگی در اختیار تصمیم

درمانی و متخصصان بهداشت روان قرار بهداشتی و ی هامراقبت
(. شهیاد و همکاران نیز در نتایج پژوهش خود بیان 1دهد )

یک  12-این موضوع که بیماری کووید که با توجه به کنندیم
ی است و طی چند ماه اخیر پس از شیوع اناشناختهبیماری تازه و 

؛ واکسن برای این بیماری پیدا نشدهو  مؤثربیماری، درمان 
ماندن افراد مختلف جامعه در  12-بنابراین در طی گسترش کووید

ممانعت از و بهترین استراتژی  نیترجیرا( قرنطینه خانگیمنزل )
 (. 7) رودیمانتشار بیماری به شمار 

شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی مراکز عمومی، اماکن 
سطوح مختلف مسابقات ورزشی  ازجملهی مهم دادهایروورزشی و 

شده است؛ در  2121المپیک  سالهکدر کشور و همچنین تعویق ی
ایران نیز طبق اطلاعیه فدراسیون پزشکی ورزشی در جهت 

ی اجتماعی برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، گذارهفاصل
اسفند  11 کشنبهیاز های ورزشی خصوصی و دولتی تمامی باشگاه

فر و . محسنیاندشده لیتعط 1122پایان اردیبهشت  تا 1126
که تعطیلی  کنندیمهمکاران نیز در نتایج پژوهش خود بیان 

ارتباط انسان به باعث کاهش  هاومیاستادمسابقات فوتبال و 
 باشدیم مؤثر 12-دیکووکه در مهار شیوع ویروس  شودیمانسان 

(6.) 
انجام  ملاحظاتشیروانی و همکاران در پژوهشی که به 

 اندپرداخته  12-ی ورزشی در طی شیوع بیماری کوویدهاتیفعال
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منطقی باید در این زمان  طوربهافراد  .1که  کنندیمبیان 
زیرا  .را محدود کنند فرساطاقتگین و ی ورزشی سنهاتیفعال

ممکن است استعداد ابتلا به  هاتیفعالطبق فرضیه پنجره باز این 
افراد سالم و بدون علامت با رعایت . 2عفونت را افزایش دهند؛ 

ورزش با شدت متوسط را  توانندیمی بهداشتی هادستورالعمل
 مندبهرهآن  ایمنی ناشی ازسیستم ادامه دهند و از تقویت عملکرد 

افراد با علائم خفیف بیماری در دستگاه تنفسی فوقانی . 1شوند؛ 
( با رعایت ملاحظات گلودردآبریزش بینی، احتقان سینوس،  مانند)
افراد با علائم  .2ی ورزشی سبک داشته باشند؛ هاتیفعال توانندیم

تب، سرفه خشک،  مانند) 12-و مشکوک به کووید ترگسترده
زمان  درد بدن، تنگی نفس، خستگی عمومی( تا شدید، گلودرد

 (. 2ی ورزشی پرهیز نمایند )هاتیفعالبهبودی کامل از انجام 
در هنگام  مدتیطولانورزش شدید و  دهدیمشواهد نشان 

سرکوب پارامترهای  تواندیمی ویروسی هاعفونتمواجهه با 
ورزش با شدت متوسط  کهیدرحالایمنی را به دنبال داشته باشد، 

ی ویروسی هاعفونتباعث کاهش التهاب و بهبود پاسخ ایمنی به 
 (. 11) شودیمتنفسی 

ا به یلغو شده  یورزش یدادهایو رو هاتیاکثر فعال کهییازآنجا
به حالت  زین یها و اماکن ورزشباشگاه نیافتاده و همچن ریتأخ
به  یتندرست و یبه خدمات سلامت یاند و دسترسدرآمده یلیتعط

سازمان  یهاهیاست با توجه به توص ی، لذا ضروردهیحداقل رس
جهت ، ینگیبر ماندن در خانه و خود قرنط یمبن یبهداشت جهان

و  یورزش تی. عدم فعالنماییماقدام جامعه افراد  یسلامت حفظ
افراد  یو روح یجسم هایجنبهدر خانه در  مدتیاستراحت طولان

 یوزن، کاهش سطح آمادگ شیاهد گذاشت. افزاخو یادیز ریتأث
 و... یو سردرگم ی، افسردگیعضلان یاسکلت یهایبدن، ناهنجار

ورزش کشور  جامعه. لذا دباش رفعالیغ نهیاز عواقب قرنط تواندیم
زنده،  یهاو برنامه یونیزیمختلف تلو یهابا حضور در شبکه

و  ریتصاوخود با گذاشتن  یو صفحات شخص یاجتماع یهاشبکه
و  قینسبت به تشو دهیچیاز حرکات ساده تا پ یورزش یهالمیف

 ورزشکاران. اندپرداخته به ورزش در قرنطینه خانگی افراد بیترغ
 نیخطرات و عواقب ا فیبا توص در کشور توانستندسرشناس 

 یخانواده آنها با برگزار افراد و هم یهم برا (12-ی )کوویدماریب
با  وخاص  لیبه وسا ازیبدون ن ورزشی جیساده و مه یهاچالش

افراد به ماندن در خانه کمک  قیداخل منزل به تشو لیوسا
چالش  نیبرتر یبا معرف توانستندورزشکاران  نیهمچنو  ؛ندینما

 جادیباعث ا ی اجتماعیهاشبکهدر  خود یروز در صفحات شخص
در  آنها یورزش یهاتیو ادامه فعال شونددر افراد  هیو روح زهیانگ

 .دهندقرار  بیو ترغ دیرا مورد تمج نهیخانه و در دوران قرنط
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