
 19-اطالعات برای مريضان تثبيت شده کوويد
 مربوط می شوندواليت وستمانالند  بهاطالعات آتی 

هستيد، مهم است که شما  19-به مجرديکه نتيجۀ معاينه نشان دهد که شما مصاب به انتان در حال پيشرفت ناشی از کوويد

همينطور بر شما الزم است تا از قانون جلوگيری از از بهر جلوگيری از انتقال اين مرض به ديگران در خانه بمانيد. 

 پخش امراض ساری نيز پيروی کنيد. در اينجا در بارۀ اقدامات و تدابيری که شما بايد اتخاذ نماييد، می خوانيد.

 من تا چه زمانی ناقل انتان می باشم؟
دو  وروز بعد از مريض شدن  7شما روز بعد از ظهور اعراض و عاليم ناقل انتان تصور می شويد.  7شما تا حد اقل 

روز بعد  7، ديگر ناقل انتان تصور نمی شويد. حتی اگر تان احساس بهبود در وضعيت عمومی وشب و روز بدون تب 
از مريض شدن اعراض و عاليم همچو سرفه خشک و کاهش حس ذايقه و بويايی باقی باشند، باز هم ناقل بيماری تصور 

 .باشيدنمی 

 7حين نمونه گيری اعراض و عاليم را نداشته ايد و در طی هفته آينده به اعراض و عاليم دچار نشويد، شما اگر شما در 
 روز بعد از نمونه گيری ديگر ناقل انتان تصور نمی شويد.

 در شفاخانه تحت مراقبت قرار گرفته ايد و يا در خانهٴ مراقبت سالمندان زندگی می 19-در صورتيکه شما در اثر کوويد
کنيد، داکتر معالج تان شما را مطلع می سازد که شما تا چه زمانی ناقل بيماری تصور می شويد. اگر قدرت دفاعی بدن 
تان در اثر بطور مثال تداوی کيميايی سرطان بسيار ضعيف باشد، شما ممکن برای مدت طوالنی ناقل انتان باشيد. در 

م ابتدائی ناقل بيماری تصور می شويد. اگر در مورد مطمئن نيستيد با آنصورت شما تا حد اقل سه هفته بعد از بروز عالي
 دکتور تان به تماس شويد.

اگر شما در بارۀ  تشخيص انتقالپذيری انتان مطمئن نيستيد، می توانيد غرض مشوره دهی به تيم رديابی انتان منطقۀ 
 ، به تماس شويد.1، دکمه 00 30 17-021وستمانالند توسط 

ست که دوباره تست کرونا را انجام دهيد تا ببينيد که آيا شما ناقل مرض هستيد يا خير زيرا تست ممکن است اين الزم ني
 ماه اثار ويروس را نشان دهد. 6تا 

 

در طول مدتی که شما ناقل بيماری می باشيد بايد به توصيه های آتی پابندی 
 داشته باشيد:

 از رفتن به کار يا مکتب خودداری کنيد. •
مالقات رو در رو با افراد عالوه از آنانيکه با ايشان در يک خانه زندگی می کنيد، اجتناب کنيد. کوشش کنيد که از از  •

متر) فاصله بگيريد. اطفاليکه شما مسؤوليت آنرا  2متر و ترجيحاً  1افرادی که همراه با شما زندگی می کنند، (حد اقل 
 يازمندی اطفال به صميميت و عاطفه مهمتر از فاصله گرفتن است.بعهده داريد، از اين امر مستثنی اند زيرا ن

o .در يک اتاق جداگانه بسر ببريد 
o .از خوردن غذا همراه با ديگران اجتناب کنيد 
o .در صورت امکان از همان يک تشناب استفاده نکنيد 

 به روال های ويژه حفظ الصحه پابندی کنيد. •



o .در شستن مکرر دست ها دقت کنيد 
o  جداگانه استفاده کنيد.از دستپاک 
o  سطوح آلوده بطور مثال شير دهن نل آب و دستگير دروازه را که در خانه به آن به کرات دست زده می

 شود، پاک و ضد عفونی کنيد.
o  از نوشيدن از گيالس مشترک يا استفاده از قاشق و پنجه که کسی ديگری از آن استفاده می نمايد، اجتناب

 کنيد.
o  دستمال عطسه يا سرفه کنيد.هميشه در آرنج يا  

 از خريداری در مغازه ها و استفاده از ترانسپورت عامه خودداری کنيد. •
 هستيد. 19-در صورت مراجعه به تأسيسات خدمات صحی مؤظفين صحی را مطلع سازيد که شما مبتال به کوويد •
ساری مکلف به پابندی به آن از محدوديت ها و مقررات رفتاری که شما از روی قانون جلوگيری از پخش امراض  •

 19-رهنمود مجتمع دکتوران برای اهل خانه در مورد کوويد: هستيد، آگاهی حاصل کنيد

 اقداماتی که بايد فوراً عملی شوند -ابی انتان ردي
از روی قانون جلوگيری از پخش امراض ساری مکلف اند تا در رديابی  19-همه مريضان تثبيت شده مرض کوويد

مهم است که همه افرادی که ممکن در  19-انتان اشتراک و همکاری نمايند. به منظور به حد اقل رساندن انتشار کوويد
 به ويروس کرونا قرار گرفته باشند، بايد هر چه زودتر مطلع ساخته شوند. معرض آلودگی

فکر کنيد که شما در طول مدتی که شما ناقل انتان بوده ايد، با چه کسانی تماس نزديک يا مستقيم داشته ايد. تماس  .1
متر رو در  2فاصله دقيقه، حتی در هوای آزاد، در داخل  15نزديک بدان معنی است که شما با شخصی برای حد اقل 

 رو مالقات کرده باشيد.
 

ساعت قبل از احساس مريضی و بروز عاليم ناقل بيماری بوده ايد. در صورتيکه شما اعراض و عاليم  48شما از 
 ساعت قبل از نمونه گيری ناقل بيماری بوده ايد. 48مريضی را نداشته باشيد، تصور می شود که شما از 

 
تماس «زندگی می کنند هميشه در زمره افراد دارای تماس نزديک محسوب می شوند. افرادی که همراه با شما 

افرادی را نيز در بر می گيرد که در طول مدت زمان مورد بحث از خانه شما بازديد کرده باشند و يا شما به » نزديک
ست داشته ايد و همکارانی را که بازديد شان رفته باشيد. اين دوستانی را که شما در ساير محل ها با آنها نشست و برخا

در صورتيکه شما  شما با ايشان بطور مثال بشکل نشستن در پهلوی شان تماس مستقيم داشته ايد، نيز در بر می گيرد.
همکاران تان افراد ديگر (بطور مثال شاگردان، مريضان يا مشتريان) را در محل کار تان احتماالً آلوده به  از جزبه 

رهنمود رديابی گسترده انتان د، رئيس/سرکارگر تان را در جريان بگذاريد و از ايشان تقاضا کنيد تا ويروس کرده باشي
 را بخواند. های کار و در چارچوب فعاليت های اجتماعی در مکاتب، محل 19-کوويد

 

 هستيد. 19-اگر شما متعلم هستيد بايد يکی از اولياء تان مدير مکتب را در جريان بگذارد که شما مبتال به کوويد

ايميل بفرستيد پيام تيلفنی يا  و يا به ايشان تماس نزديک داشته ايد زنگ بزنيد دوستان و همکاران تان را که شما با ايشان .2
ويروس کرونا شده باشند. در پايين چند پيشنهادات برای متن  طلع سازيد که آنها شايد معروض بهو بدين وسيله آنها را م

که شما می توانيد بنويسيد، ارائه شده است. اگر شما از دليلی نمی خواهيد شخصاً با افرادی ارتباط بگيريد که با شما 
 می تواند در اين راستا شما را ياری رساند. 19-م رديابی انتان کوويدتماس نزديک داشته اند، تي

معلومات برای افرادی   از افرادی که با شما تماس نزديک داشته اند، تقاضا به عمل آوريد که معلوماتی آتی را بخوانند: .3
 تماس مستقيم داشته اند 19-که با فرد مبتال به کوويد

يم (حتی عاليم خفيف) بالفاصله افراد که با شما تماس نزديک داشته اند، تقاضا کنيد که در صورت بروز عالهمه از  .4
 جهت انجام معاينه نوبت بگيرند.

دقيقه در داخل منزل با شما در طی مدت که شما ناقل بيماری  15متر برای مدت  2به افرادی که به فاصله کمتر از  .5
 اشند، برایآنها عاری از عاليم ب بوده ايد تماس نزديک و رو در رو داشته اند، توصيه می شود که حتی در صورتيکه

وقت بگيرند. افرادی که همراه با شما زندگی می کنند بايد پنج روز بعد از آنکه شما  جهت تست کرونا نمونه برداری
برای انجام تست کرونا نمونه تحويل داده باشيد، به نمونه برداری جهت انجام تست کرونا اقدام کنند. افرادی که همراه با 

روز از کار يا مکتب در خانه بمانند و به نتيجۀ تست کرونا انتظار بکشند. ساير افراد  7شما زندگی می کنند، بايد تا 
 دارای تماس نزديک می تواند در صورت نداشتن عاليم به مکتب يا وظيفه شان بروند.

 
مقررات بوده اند يا دوز اول واکسين را حد اقل سه هفته قبل گرفته اند، بالعموم از  19-افرادی که مبتال به کوويد
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رفتاری و توصيه ها راجع به اجرای تست کرونا مستثی می باشند (بيشتر در رهنمود برای افرادی که با اشخاص مبتال 
 تماس نزديک داشته اند، بخوانيد). 19-به کوويد

بين روز بعد از آخرين تماس  14افرادی را که با شما تماس نزديک داشته اند، مطلع سازيد که آنها بايد در طی مدت  .6
شما با کمترين تعداد افراد مالقات رو در رو داشته باشند. اين توصيه در صورتيکه آنها به تست کرونا اقدام کرده باشند 

 شان منفی آمده باشد، نيز قابل رعايت می باشد. 19-و نتيجۀ تست کوويد
در صندوق پستی تان می يابيد، تاييد کنيد که شما اقدامات  ورودبا پاسخ دادن به سواالت در فورمی که شما بعد از  .7

اگر شما تست کرونا را در يکی از مراکز مربوط به منطقه وستمانالند انجام داده ايد و  مذکوره باال را عملی نموده ايد.
 با شما به تماس خواهد شد. 19-ابی انتان کوويدشويد، تيم ردي se.1177نمی توانيد وارد وبسايت 

پيشنهاد متن که شما می توانيد هنگام تماس با افرادی که شما با ايشان تماس 
 نزديک داشته ايد، بنويسيد

استم. من بخاطر اشتراک در رديابی انتان با شما  19-سالم! من همين حالی آگاهی حاصل نمودم که من مبتال به کوويد
يرم زيرا ما هنگاميکه من ناقل انتان بودم و بدون آنکه متوجه و آگاهی داشته باشم، باهم تماس داشتيم. بخش ارتباط می گ

-رهنمود برای افرادی که با اشخاص مبتال به کوويد  وقايه و کنترول انتان منطقۀ وستمانالند از شما خواهشمند است تا
 مالحظه کنيد. se/Västmanland.1177را در وبسايت  اس نزديک داشته اندتم 19

قطع نمودن سلسله انتشار مرض مهم است که شما صرف نظر از اينکه شما اعراض و عاليم داريد يا خير، برای انجام 
يا  بوده اند 19-معلومات بيشتر در مورد را در رهنمود برای افرادی که مبتال به کوويد وقت بگيريد. 19-تست کوويد

 بخوانيد. se.1177واکسين شده اند در وبسايت 

روز  14ت که شما نيستيد، باز هم مهم اس 19-حتی اگر نتيجۀ معاينه تان منفی باشد و نشان دهد که شما مبتال به کوويد
 آينده با کمترين تعداد افراد مالقات رو در رو داشته باشيد. در صورت امکان از راه دور کار يا تحصيل کنيد.

 آيا رئيس/سرکارگر، ادارۀ مکتب يا رهبر تيم خود را بايد مطلع سازم؟
يا ساير فعاليت های اوقات اگر شما در محل کار يا در چارچوب فعاليت ديگری (بطور مثال مکتب، فعاليت ورزشی 

فراغت) با افرادی مالقات رو در رو داشته ايد که ممکن آنرا آلوده و معروض به انتان کرده باشيد ولی شما از داليل 
مختلف نمی توانيد يا نمی خواهيد آنها را شخصاً مطلع سازيد، در آنصورت می توانيد از رئيس/سرکارگر، رهبر تيم، 

مهم است که همه افرادی که شايد در معرض انتان قرار گرفته اند، مطلع  بسيارن کمک بگيرد. اين مدير مکتب يا مانند آ
 هستيد. 19-بدانند که شخصاً شما مبتال به کوويدبايد ساخته شوند اما آنها هيچ حق ندارند که 

 ر رديابی انتان کمک کند.رئيس/سرکارگر، رهبر تيم، مدير مکتب يا مانند آن می تواند توسط انتقال دادن معلومات د

در چارچوب  در مکاتب، محل های کار و 19-رديابی گسترده انتان کوويد معلومات بيشتر در اينجا ارائه شده است:
 فعاليت های اجتماعی

  

 معلومات الزم را از کجا دريافت کنم؟
 ۀ معاينه تاندر مورد نتيجدر قدم نخست معلوماتی را که در صفحات  19-برای کسب معلومات عمومی راجع به کوويد •

 زنگ بزنيد. 113 13ارائه شده است، بخوانيد يا به 
مرکز مشوره دهی  1177اگر راجع به وضعيت صحی تان به سواالتی مواجه شويد، با مرکز خدمات صحی اوليه يا  •

 صحی توسط تيلفون به تماس شويد.
 توسط تيلفون 19-انتان کوويداگر سواالتی راجع به رديابی انتان را در ذهن داشته باشيد، با تيم رديابی  •

 به تماس شويد. 17-021 55 89 
، به 1، دکمه 021-17 30 00در صورت مواجه شدن به سواالت راجع به انتقالپذيری انتان می توانيد توسط شماره  •

 تماس شويد.
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https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-du-eller-nagon-du-varit-i-nara-kontakt-med-har-bekraftad-covid-19/utokad-smittsparning-for-covid-19-pa-skolor-arbetsplatser-och-inom-foreningslivet/
https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/provtagning-for-covid-19-i-vastmanland/om-ditt-provsvar/


 اهتمامات و تدابير خانگی و اعادهٴ توانايی
 بوده ايد يا هستيد 19-در مورد اهتمامات و تدابير خانگی و مشوره ها برای شما که مبتال به کوويدها توصيه 

 در صورت وخيم تر شدن وضعيت صحی تان
صحی توسط تيلفون مرکز مشوره دهی  1177در صورت وخيم تر شدن وضعيت تان با مرکز خدمات صحی اوليه يا 

 19-(شمارهٴ عاجل) زنگ بزنيد. موظفين را از اينکه از شما مبتال به کويد 112در تماس شويد. در وضعيت مرگبار به 
 هستيد، در جريان بگذاريد.

 

https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/egenvard-och-rehabilitering-vid-covid-19/
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