
اگر بیامر هستید در خانه مبانید
با همکاری یکدیگر همه  توان خود را برای کاهش رسایت ویروس کرونا به کار خواهیم بست

ویروس کرونا جدید می تواند منتهی به بیامری کو-وید ۱۹ شود که به 

رسماخوردگی و آنفلوآنزا شباهت دارد. اکرث افرادی که نشانه های آن را پیدا 

می کنند چندان بیامر منی شوند اما برای انسان های ساملند و مریض این 

بیامری می تواند خطرناک باشد. کو-ویید ۱۹ در درجه نخست زمانی که فردی 

که مبتال به آن است رسفه یا عطسه می کند رسایت می کند.

 اگر بیمار هستید در خانه بمایند
اگر دچار تب، رسفه، ریزش آب بینی و یا درد گلو هستید می بایست در 

منزل مبانید و از متاس با افرادی غیر از اهل منزلتان اجتناب کنید. حتی اگر 

خیلی کم  هم احساس مریضی می کنید می بایست در منزل مبانید. تا زمان 

بهبودی کامل و نیز دو روز اضافه تر پس از آن در منزل مبانید.

 به این صورت دیگران را مبتال نخواهید کرد.

 از سالمندان و بیماران مزمن محافظت کنید
افراد ساملند در معرض خطر بیشرتی برای بیامر شدن قرار دارند. این شامل 

افراد دارای بیامری های مزمن نیز می شود. به همین دلیل مهم است که از 

دیدار و متاس با آنها خودداری شود.

برای متاس با آنها از تلفن استفاده کنید.

خودتان برای جلوگیری از بیمار شدن می توانید چه 
 اقداماتی انجام دهید؟

- دست هایتان را مرتب و با دقت با آب و صابون شستشو دهید. اگر 

آب و صابون ندارید از مایع ضد عفونی کننده استفاده کنید.

-  از  دست زدن به چشم ها، بینی و دهان اجتناب کنید.

- از افرادی که رسفه می کنند  یا ریزش بینی دارند فاصله بگیرید و از دست 

 دادن با آنها اجتناب کنید.

چه انمزی ساو در کجا باید درخوت کمک انمدری کنید؟ 
 ادیه به بییو-وامری کد ۱۹  یتلا مبمشوند نیا زبه  هعاجرمبرای دریاتف 

ور اف  د. اگرک  یراحتنها به  دودی خوخبرطرف  یمشویلین خاتلاح راک

 نادر زمنیز  لکشمتنفسی دارید با ۱۱۷۷  ساتمبگیرید.  نادرمندارند  نوچناآ

 در تهام جشیاحیحص لحو در م حیحن صادرم تف  بد است  ویا  تتراحسا

 ا رن در خطاتناج هک یعاقودر مست با ۱۱۲تم ادر ا  سین روصت یک  راتسرپبه

بگیرید. اوخ کمکهد درک. همیشه
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