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اﻃﻼع رﺳﺎ ﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺎ ﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﻪ ﺑ ﻤﺎری ﮐﻮو ﺪ۱۹-
ﺗﻤﺎس ﻧﺰد ﮏ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-دارد ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋ ﺋﻢ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای
داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ا ﻣﮑﺎن اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮی را ﻣ ﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-

ﻣﺒﺘ ﺳﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎری را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ا ﺮ ﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑ ﻤﺎری ﮐﻮو ﺪ ۱۹-دارد زﻧﺪ

ﮐﻨ ﺪ ﺎ ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴ ﺪ

ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در دوران
دارد ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎری را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﺖ دﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻗﺮار

اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎری ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۷روز از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺶ داده و
ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻋ ﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آزﻣﺎﯾ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘ ﺳﺖِ ،
ﮐﻪ دادﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-دارﯾﺪ ﭘﺲ از  ۷روز راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و وارد وﺑﺴﺎﯾﺖ  1177.seﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ اﻃ ﻋﯿﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ اِس.اِم.اِس ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ اﯾﺖ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮد.










ﻓﻨﻈﺮ از ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱دﺳﺎﻣﺒﺮ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در دوران
ﺷﻤﺎ
اﯾﺖ دﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻗﺮار دارد  ،ﺑﻪ ﻣﺪت  ۷روز از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-آزﻣﺎﯾﺶ
داده ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣ ﻗﺎت ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
وری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و دارو را در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از اﻣﮑﺎن
دارﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﻮد اﻃ ع دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد در ﻣﻌﺮض اﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ را از ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻮل اﯾﺖ دﻫﻨﺪﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ Smittbärarpenning från
 Försäkringskassanﭘﻮل اﯾﺖ دﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺧﻄﺮ اﯾﺖ دﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﮐﺎر ﺑﺮوﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺘ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﮐﻪ ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ اﻋ م ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ او در ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﻤﺎس دارﯾﺪ ،دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ/درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎن اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در
ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-وﺟﻮد دارد ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ/درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺗﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﻮل اﯾﺖ دﻫﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺗﺎن وﻗﺖ رزرو ﮐﻨﯿﺪ ) (PCRﭘﻨﺞ ) (۵روز از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ آزﻣﺎﯾﺶ داده و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-او ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۱اﮐﺘﺒﺮ آزﻣﺎﯾﺶ داده و ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘ ﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶اﮐﺘﺒﺮ ) ۵روز ﺑﻌﺪ( ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶ از ﺧﻮدﺗﺎن وﻗﺖ رزرو ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮدی در ﺳﻦ اﻃﻔﺎل ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘ ﺳﺖ .اﻃﻔﺎل ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗِﺴﺖ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺪﻫﻨﺪ.



ﮐﻪ دادﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-دارﯾﺪ ﭘﺲ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻋ ﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آزﻣﺎﯾ
از  ۷روز راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ رﺟﻮع
ﺷﻮد( .از روزی ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻓﺎﻗﺪ ﻋ ﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض اﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارﯾﺪ،
وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋ ﺋﻢ ﺑﺪن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۴روز رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-دارد ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺎ او ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﻪ ﻋ ﺋﻢ ﺑﺪن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋ ﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۴
روز از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً در ﻣﻌﺮض اﯾﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﯽ ا ﻣﮑﺎن اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮی را ﻣ ﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
ا

ی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.



ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی



ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﯽ ا ﻣﮑﺎن اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮی را ﻣ ﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣ ﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ )ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ  ۲ﻣﺘﺮ(



ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮوﯾﺪ ،وﻟﯽ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﺎﮐﻦ

ﭘﻮﺷﯿﺪه در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت در ﺳﺎﻟﻦ

ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎم ﯾﺎ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.


ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﻮد اﻃ ع دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد در ﻣﻌﺮض
ﺧﺎﻧﻪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.



ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ

اﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از

اﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﻄﺮه و ﺗﻤﺎس اﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﻄﺴﻪ  ُ ،ﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺮف ﻣﯽ
زﻧﺪ ﻗﻄﺮات اﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻫﻮا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺼﻮرت وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ او ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻗﻄﺮات روی ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ راه وارد
اﮔﺮ ﮐ
ﺑﺪن او ﺑﺸﻮد.
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﻦ
ﭘﻨﺞ روز اﺳﺖ.
در ﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

اﯾﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ )ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎری( ﻣﺎﺑﯿﻦ  ۲ﺗﺎ  ۱۴روز ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮ ً

اﯾﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

ﻋ ﺋﻢ ﻋﺎدی ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻋ ﺋﻢ ﻋﺎدی ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺐ ،آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ُ ،ﻓﻪ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺗﻨﻔ  ،درد ،دردﻫﺎی ﻋﻀ ﻧﯽ،
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﺋﯽ و ﭼﺸﺎﺋﯽ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﮑﻢ و اِﺳﻬﺎل .اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺧﻔﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه و ﻋ ﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺎن ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺮﯾﺾ ﺗﺮ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺗﻨﻔ
درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
در ﺑﺎرۀ ﻋ ﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮم ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮑﻨﻢ؟
اﻓﺮاد از ﮐ س ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎ
اﮔﺮ ﻋ ﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋ ﺋﻢ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را
ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ .اﻃ ﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رزرو وﻗﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد .ﮔﺮﻓﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در وﺳﺘﻤﻨﻠﻨﺪ .در ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘ
ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﺳﻔﻠﺮش ﻣﯽ دﻫﯿﺪ اﻃ ﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﯽ دارای ﻋ ﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺗِﺴﺖ ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋ ﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۲ﺷﺒﺎﻧﻪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﻋ ﺋﻢ
ﺑﯿﻤﺎری را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪت اﯾﻦ دوره از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋ ﺋﻢ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ُ ﻓﻪ ُﺧﺸﮏ و آﺑﺮﯾﺰش ﺧﻔﯿﻒ ﺑﯿﻨﯽ در ﮐﻮدک ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﮐﻮدک ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺮدد ﻣ وط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ  ۷ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ار ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪﻧﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮑﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۱۱۷۷زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﮔﺮ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری دارای
ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۱۱۲زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺻﺪق
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻗﺒ ً ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-داﺷﺘﻪ ﺑﻮده ام ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ِ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﻗﺒ ً ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و وﺟﻮد وﯾﺮوس ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶ  PCRاز دﻫﺎن/ﺣﻠﻖ/ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ وﺟﻮد ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ در آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ در  ۶ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋ ﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺸﻮﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣ ً ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﯾﻊ" اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﮐﻪ ﺟﻮاب آﻧﺮا ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ "ﺗِﺴﺖ
اﯾﺪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗِﺴﺖ واﺟﺪ اﯾﻂ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ از ﺳﻮی اداره ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺗِﺴﺖ واﺟﺪ اﯾﻂ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ از ﺳﻮی اداره ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ را
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻃ ﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺎرۀ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎرۀ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺎرۀ ﮐﻮوﯾﺪ -۱۹-وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ

