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تجربیات خودم راجع به وایسروس كرونا كه خودم به آن مصاب 
 شده ام

 

، خدا را شكر هر روز بهتر شده مى رود . ممنون از همه شما عزیزان كه  وضع صحیحى بنده

  . همیشه جویا احوال صحتمندى بنده مى باشید 

ز تجربیات خودم  ، ابعضى از دوستان عزیزم از من سوال كرده بودند كه در صورت امكان

  .. راجع به وایسروس كرونا كه خودم به آن مصاب شده ام ، با ایشان شریك بسازم 

  . كوشش زیاد مى كنم كه بصورت خالصه براى دوستان عزیزم كمى معلومات تقدیم كنم

، ، جاندرد ، چون بسیار سردرد به كارم شروع كردم  9ساعت   22.04بعد ازینكه روز پنجشنبه 

ردى و تب داشتم ، در جاى كارم خود را تست كرونا كردم كه متآسفانه هردو تست  كمى گلو د 

 PCR ) داكتر خانگى ام رفتم .. در آنجا از من یك تست دیگر به نام مثبت بودند ، فورا" پیش

  . داد  كه بسیار دقیق مى باشد انجام  (

 ) كرونا انگلیسىیك روز بعدش نتیجه تستم را برایم فرستادن و نوشتند كه من به نوع 

B.1.1.7 Coronavirus- Mutante )   مصاب شده ام ، كه از كرونا اولى كرده كشنده تر

 . نیست فقط زودتر انسانها را به این وایروس مبتال مى سازد 

 فیزر -بیونتیك   ) خدا را شكر كه من و خانمم هر دو ، دو هفته پیش واكسین كرونا شده بودیم

DNA - mRNA ) .  

دختركم و داماد عزیزم ، خدا را شكر هنوز مصاب به وایروس كرونا نشده اند ، فردا   خانمم ،

  . پیش داكتر خانگى خود خواهند رفت  ( PCR ) انشاءهللا براى تست 

من صد در صد باور دارم كه تمام واكسین ها ، از شدد جریان مریضى و خطر مرگ ناشى از  

ین ، چندین سال مى شود كه من و فامیلى عزیزم  آن بطور چشمگیرى مى كاهد . در پهلوى واكس

استفاده مى كنیم كه براى مقاومت وجود ..  .. C Depo و ویتامین D3 از تابلیت هاى ویتامین 
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طبق مشوره ء دوستان   ... انسان ها بسیار مفید تمام مى شود . همچنین از سبزیجات ، میوه جان

  . عزیزم هم استفاده خوب مى كنیم 

  -ر روز سردردى و جاندردى دارم ، كه بسیارى اوقات از تابلیت هاى پراستامول  من تقریبا" ه

  . ایبو پروفین استفاده مى كنم . برایم بسیار فایده مى كند 

البته این نظر شخصى و تجربه خودم بود ، كه با شما عزیزان نظر به خواهش بعضى از  

ین تان را از مصاب شدن به این  دوستان در میان گذاشتم . خداوند شما و فامیل هاى نازن 

نگهدارد . همیشه با فامیل هاى نازنین تان شاداب و با صحت باشید     بسیار چشم سفید  وایروس  

   و از گزند روزگار بدور 
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