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  تأييد شده  ١٩- به بيماری کوويد ه افراد مبتالاطالع رسانی ب 

  مندرجات اين متن در استان وستمنلند ِصدق می کند 

هستيد مهم است که در خانه بمانيد تا   ١٩-وقتی جواب آزمايش شما نشان بدهد که دارای عفونت جاری ناشی از کوويد 
در اينجا می بينيد   همچنين قانون حفاظت در برابر سرايت را نيز رعايت کنيد.شما بايستی  بيماری به ديگران سرايت نکند. 

  که چکار بايستی بکنيد. 

  من چه مدت سرايت دهنده هستم؟

روز از تاريخی    ٧پس از گذشت  روز سرايت دهنده هستيد.  ٧از وقتی که عالئم بيماری در شما بروز کند به مدت حداقل 
احساس کنيد که حال عمومی تان خوب است ديگر سرايت دهنده  وتب نداشته ايد  دو شبانه روز وکه مريض شده ايد 

روز از تاريخی که مريض شده ايد هنوز عالئم بيماری مانند ُسرفه های   ٧همين امر حتی اگر پس از گذشت  نيستيد.
   حساسيتی و اختالل حس چشائی و بويائی داشته باشيد نيز ِصدق می کند.

  ٧گرفتن آزمايش عالئم بيماری نداشته بوديد و هفته بعد از آن عالئم بيماری در شما بروز نکند، پس از گذشت اگر هنگام 
   روز از گرفتن آزمايش ديگر شما سرايت کننده محسوب نمی شويد.

دکترتان به  در بيمارستان تحت درمان قرار گرفته ايد يا در خانه سالمندان زندگی می کنيد،   ١٩-اگر بعلت بيماری کوويد 
اگر قوای مصونيتی بدن شما بطور مثال بعلت شيمی درمانی شديداً کاهش  شما می گويد که چه مدت سرايت دهنده هستيد.

هفته پس از بروز اولين عالئم   ٣در اينصورت حداقل  يافته باشد ممکن است مدت زمان بيشتری سرايت دهنده باشيد.
  نامطمئن هستيد با دکتر خود تماس بگيريد. اگر  بيماری سرايت دهنده محسوب می شويد.

 را بزنيد.  ١زنگ بزنيد و مشورت کنيد، دکمه   ٠٢١-١٧٣٣٠٠اگر در مورد سرايت دهندگی نامطمئن هستيد به شماره تلفن 

  ماه آثار ويروس را نشان دهد. ۶مجدداً تِست بدهيد که ببينيد سرايت دهنده نيستيد چون تِست ممکن است تا  نبايستیشما 

  مدت زمانی که سرايت دهنده هستيد بايستی موارد زير را رعايت کنيد:  در

  سر کار يا به مدرسه نرويد  
  سعی کنيد فاصله خود را با  بغير از افرادی که با آنها زندگی می کنيد از مالقات با ساير افراد خودداری کنيد

زندانی که مسئوليت والدينی آنها را بر فر متر).  ٢متر، ترجيحاً   ١افرادی که زندگی می کنيد حفظ کنيد (حداقل 
  نياز کودکان به تماس نزديک مهمتر از حفظ فاصله با آنهاست.  -ُعهده داريد مستثنی هستند  

o  .در اتاق خود بسر ببريد  
o .با ديگران غذا نخوريد  
o .اگر امکان دارد از حمام مشترک استفاده نکنيد  

 .روندهای بهداشتی روزمره ويژه را رعايت کنيد  

o  .دقت کنيد و اغلب دستهای خود را بشوئيد  
o  .از حوله خودتان استفاده کنيد  
o   سطوح مختلف را تميز/ضد عفونی کنيد، بطور مثال شيرهای آب و دستگيره های درها که در خانه

  اغلب به آنها دست زده می شود.
o .از ليوان ديگران ننوشيد يا از قاشق و چنگال ديگران استفاده نکنيد  
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o  آرنج يا در دستمال ُسرفه يا عطسه کنيد.  هميشه در خم    

 .از فروشگاهها خريد نکنيد و با وسايل نقليه همگانی سفر نکنيد  
  به شما سرايت کرده است. ١٩-اگر به خدمات درمانی مراجعه می کنيد اطالع دهيد که بيماری کوويد  
 ب اطالع کنيد از مقررات رعايت و رفتار که بايستی مطابق قانون حفاظت در برابر سرايت کس  

  تماس های خانگی.پی.دی.اف  ١٩-کوويد   انجمن پزشکان

  اين موارد را بايستی بالدرنگ انجام دهيد  -رديابی سرايت 

مبتال شده اند مطابق قانون حفاظت در برابر سرايت موظف هستند   ١٩-بيماری کوويد همه افرادی که تشخيص داده شده به 
مهم است به همه افرادی که در   ١٩-برای به حداقل رساندن سرايت بيماری کوويد  در رديابی سرايت مشارکت کنند.

  معرض سرايت قرار گرفته اند در اسرع وقت اطالع رسانی شود.

بخاطر بياوريد در مدتی که تاکنون سرايت دهنده بوده ايد با چه افرادی تماس نزديک داشته با خودتان فکر کنيد و  .١
متری، حتی در هوای آزاد،   ٢دقيقه در فاصلۀ  ١۵منظور از تماس نزديک افرادی هستند که شما به مدت حداقل  ايد.

  مالقات کرده ايد.

س کرده باشيد سرايت دهنده بوده ايد. اگر هيچگونه  ساعت قبل از اينکه اولين عالئم بيماری را احسا ۴٨شما از 
  ساعت قبل از دادن آزمايش سرايت دهنده بوده ايد.  ۴٨عالئم بيماری نداشته باشيد از 

  
افرادی که در همان مدت به مالقات افرادی که با آنها زندگی می کنيد هميشه تماس نزديک محسوب می شوند. 

ممکن است دوستانی داشته باشيد که   ه ايد نيز تماس نزديک محسوب می شوند.شما آمده يا شما به مالقات آنها رفت
با آنها در محل های ديگری معاشرت نزديک داشته و همکارانی که نزديک آنها بوده ايد، بطور مثال کنار آنها  

دانش  اگر افراد ديگری بغير از همکاران خود را در معرض سرايت قرار داده ايد (بطور مثال  نشسته ايد.
خود اطالع دهيد و از آن فرد بخواهيد که   سرکارگر آموزان، بيماران يا مشتريان) در درجه نخست به رئيس يا  

   .در مدارس، اماکن کار و انجمن ها و باشگاهها ١٩-ديابی گسترده سرايت بيماری کوويد ر اين مطالب را بخواند 

شما تأييد شده   ١٩-اگر دانش آموز هستيد ولی/سرپرست شما بايستی به مدير مدرسه اطالع دهد که بيماری کوويد 
   است.

يل بفرستيد و اطالع دهيد که ممکن به دوستان و همکارانی که با آنها در تماس بوده ايد زنگ بزنيد، پيامک يا ايم  .٢
اگر   در قسمت زير پيشنهاد برای جمالتی که می توانيد بنويسيد را می بينيد. است بيماری به آنها سرايت کرده باشد.

می تواند به شما   ١٩-به داليل مختلف خودتان نمی توانيد يا نبايستی اطالع رسانی کنيد تيم رديابی سرايت کوويد 
   کمک کند.. 

اطالع رسانی به افرادی که با يک   ريد بخواهيد که اطالعات زير را بخوانند:اافرادی که با آنها تماس نزديک د  از .٣
  تماس داشته اند ١٩-فرد مبتال به کوويد 

را تشويق کنيد که در صورت بروز عالئم بيماری (حتی عالئم خفيف) بالدرنگ  داريد تماس  ی که با آنهاافراد مه ه .۴
 وقت رزرو کرده و خود را تِست کنند. 

دقيقه   ١۵متر و بيش از  ٢به افرادی که شما در مدتی که سرايت دهنده بوده ايد با آنها در فضای سربسته به فاصله   .۵
 د توصيه می شود برای گرفتن آزمايش وقت رزرو کنند، حتی اگر عالئم بيماری نداشته باشند.رو در رو بوده اي

تِست بدهند.   ١٩-روز پس از تاريخی که شما آزمايش داديد، برای کوويد  ۵افرادی که با شما زندگی می کنند بايستی 
رسه/محل کار نروند و منتظر جواب  روز به مد  ٧افرادی که با شما زندگی می کنند بايستی در خانه بمانند و تا 

، ولی در  روند بآزمايش باشند. ساير افراد نزديک می توانند تا زمانيکه عالئم بيماری ندارند به مدرسه/محل کار 
 صورت امکان بايستی از خانه تحصيل يا کار کنند.
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زده اند بطور کلی از رعايت    يا اولين نوبت واکسن را حداقل سه هفته قبل مبتال شده بوده ١٩-افرادی که به کوويد 
مقررات رفتاری و توصيه برای تِست دادن مستثنی هستند (مطلب اطالع رسانی به افرادی که با يک نفر مبتال به  

 تماس نزديک داشته اند را بخوانيد).  ١٩-بيماری کوويد 
روز از آخرين مرتبه ای که باهم تماس داشتيد،  ١۴به افراد تماس نزديک خود اطالع دهيد که آنها بايستی در مدت  .۶

را   ١٩-افراد کمتری مالقات کنند. اين امر حتی در مواردی که آزمايش داده ايد و آزمايش کوويد با  حتی االمکان  
    نشان نداده نيز ِصدق می کند.

به صفحۀ (ساير خدمات/امور) در سبد نامه های ورودی شما    وارد شدنبا پاسخ دادن به پرسشنامه ای که پس از  .٧
اگر در ناحيه بهداری وستمنلند آزمايش داده ايد و نمی توانيد  وجود دارد، تأييد کنيد که موارد فوق را انجام داده ايد.

  با شما تماس خواهد گرفت.  ١٩-بشويد، تيم رديابی سرايت کوويد  www.1177.seوبسايت رد وا

پيشنهاد برای متنی که می توانيد به افراد تماس نزديک خود پس از تماس با  
   آنها بنويسيد.

من با شما به عنوان بخشی از رديابی سرايت تماس می گيرم   دارم.  ١٩- من به تازگی متوجه شده ام که کوويد  با سالم!
واحد حفاظت در برابر سرايت   چون من و شما با هم تماس داشته و من ممکن است بی آنکه بدانم، سرايت دهنده بوده ام.

تماس   ١٩-اطالع رسانی به افرادی که با يک فرد مبتال به کوويد  بخوانيد در وستمنلند از شما می خواهد که اين متن را 
 www.1177.se/vastmanlandدر وبسايت  داشته اند 

وقت رزرو کنيد حتی اگر عالئم بيماری   ١٩-بيماری مهم است که شما برای آزمايش کوويد برای شکستن زنجير شيوع  
يا واکسن زده اند را در وبسايت  مبتال بوده  ١٩-افرادی که به کوويد  نداشته باشيد. مطالب بيشتر در بارۀ مقررات مربوط به

www.1177.se .بخوانيد 

روز آينده حتی االمکان تعداد  ١۴داريد مهم است که در  ١٩-کوويد   دهد که بيمارینحتی اگر جواب آزمايش شما نشان  
  اگر برای شما امکان دارد از راه دور کار يا تحصيل کنيد.   کمتری افراد را مالقات کنيد. 

    

  آيا من بايستی به رئيس/سرکارگر، مدرسه ام يا مربی تيم خودم اطالع بدهم؟

رسه، محل تمرينات يا ساير واحدهای اوقات فراغت) افرادی را مالقات کرده  اگر در محل کار يا در واحد ديگری (مثالً مد 
ايد که ممکن است به آنها سرايت داده باشيد، ولی به داليل مختلف خودتان نمی توانيد يا نبايستی اطالع دهيد، می توانيد از  

افرادی که در معرض سرايت قرار   مهم است که همۀ رئيس/سرکارگر، مربی تيم، مدير مدرسه يا مشابه آن کمک بگيريد.
  داريد.  ١٩-هيچ حقی ندارند پی ببرند که شخص شما کوويد  آنها گرفته اند اطالع رسانی شوند، ولی

رئيس/سرکارگر شما، مربی تيم، مدير مدرسه يا مشابه آن می تواند از طريق اطالع رسانی به ديگران برای رديابی  
  سرايت کمک کند.

در مدارس، اماکن کار و انجمن ها   ١٩-رديابی گسترده سرايت بيماری کوويد  اين وبسايت وجود دارد:اطالعات بيشتر در 
  و باشگاهها 

  م؟از کجا اطالعات دريافت کن   

  در    اول اطالعات مندرج در اين صفحات را بخوانيد  ١٩-برای دريافت اطالعات همگانی در باره بيماری کوويد
   زنگ بزنيد.  ١١٣ ١٣يا به شماره تلفن  باره جواب آزمايش شما
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  راهنمای خدمات درمانی   ١١٧٧اگر در مورد تندرستی خود سوالی داريد با درمانگاه خودتان تماس بگيريد يا به
   زنگ بزنيد.

  در بهداری ناحيه با اين شماره تلفن   ١٩-اگر در مورد رديابی سرايت بيماری سوالی داريد با تيم رديابی کوويد
   ٠٢١-١٧۵۵٨٩تماس بگيريد   

  را   ١دکمه  زده وزنگ   ٠٢١-١٧٣٠٠٠اگر در مورد سرايت دهندگی سوالی داريد می توانيد به شماره تلفن
   بزنيد.

  خود درمانی و توانبخشی

  دارند يا داشته اند. ١٩-توصيه و راهنمائی برای افرادی که بيماری کوويد 

  اگر حال تان وخيم شود

در   راهنمای خدمات درمانی زنگ بزنيد.  ١١٧٧بايستی با درمانگاه خودتان تماس بگيريد يا به اگر حال تان وخيم شود 
  داريد. ١٩- بگوييد که بيماری کوويد در اين مکالمه  زنگ بزنيد! ١١٢مواقع وجود خطر جانی به شمارۀ 

 


