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 تاثیر گاز ازن بر روی ویروس کرونا

 
 تحلیل و تجزیه مورد را شده منتشر کرونا ویروس مورد در که ای مقاله ها ده محققان جدید، مطالعات طبق

دست  انسان بدن از خارج در ویروس این ماندن باقی زمان به نسبت بهتری نتایج به بتوانند تا دادند قرار

 .یابند

 ۰۳) فارنهایت درجه ۶۸ از کمتر دمای در هفته یک از بیش تواند می کرونا ویروس که دریافتند دانشمندان

 . بماند باقی( گراد سانتی درجه

 دارند زیادی تماس افراد که مناطقی کردن عفونی ضد ، فردی بهداشت رعایت بر عالوه ماندن ایمن جهت

 .است مهم و ضروری امری

 باشد می ازن گاز از استفاده ، موجود های روش بهترین از یکی

 را سارس کرونا ویروس بردن بین از توانایی ازن گاز که است شده ازن،اثبات گاز از استفاده تاریخچه طبق

 به است سارس کرونا ویروس ساختار مشابه تقریبا ncov-19 کرونا ویروس ساختار که آنجایی از و دارد

 .است گذار اثر نیز ویروس این روی بر که گفت توان می راحتی
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