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 ١٩-اطالع رسانی به افرادی که با يک فرد مبتال به کوويد
  تماس نزديک داشته اند

  مندرجات اين متن در استان وستمنلند ِصدق می کند 

دارد تماس نزديک داشته ايد بايستی به عالئم بدن خود توجه فوق العاده ای داشته و  ١٩- اگر با فردی که بيماری کوويد 

مبتالست شما موظف   ١٩-اگر با کسی زندگی می کنيد که به بيماری کوويد  کمتری را مالقات کنيد.حتی االمکان افراد 

  هستيد برخی مقررات رفتاری را رعايت کنيد. 

دارد زندگی می کنيد يا   ١٩-با فردی که بيماری کوويد  و واکسن نزده ايد  اگر
  همخانه هستيد

قرار دارد   ١٩-هستيد که در دوران سرايت دهندگی بيماری کوويد شما که با يک نفر زندگی می کنيد يا همخانه 
  موظف هستيد برخی مقررات رفتاری را رعايت کنيد. 

روز از تاريخی که فردی که با او زندگی می کنيد يا همخانه هستيد آزمايش داده و  ٧اين مقررات رفتاری تا گذشت  
شده و خدمات دريافت   www.1177.seوارد وبسايت  .مبتالست، ِصدق می کنند ١٩-تأييد شده باشد که به کوويد 

اطالعيه از طريق پيامک اِس.اِم.اِس يا ايميل را فعال کنيد تا بخش خدمات درمانی بتواند با شما برای رديابی سرايت  
  تماس بگيرد. 

  بازه او تأييد شده و در  ١٩-شما صرفنظر از سن و سال تان اگر با يک نفر همخانه هستيد که بيماری کوويد
آزمايش   ١٩-روز از تاريخی که فرد مبتال به کوويد  ٧زمانی سرايت دهندگی قرار دارد، بايستی به مدت 

  يعنی شما در اين مدت اجازه نداريد به محل کار، مدرسه يا کودکستان برويد. داده، در خانه بمانيد.
 اگر نشود  ی نمی کنيد، خودداری کنيد.شما بايستی تا آنجا که می توانيد از مالقات با افرادی که با آنها زندگ

اجناس را به خانه شما تحويل داد يا نتوانيد از يکی از نزديکان خود کمک بگيريد، اجازه داريد خريدهای  
  ضروری مانند مواد غذائی و دارو را خودتان انجام دهيد. 

 گرفته باشيد.  شما بايستی به رئيس خود اطالع دهيد که امکان دارد در معرض سرايت بيماری قرار  
 .از  اگر امکان کار کردن از خانه برايتان وجود ندارد می توانيد شما بايستی کار يا تحصيل را از خانه انجام دهيد

پول سرايت دهندگی به افرادی پرداخت می   است کنيد.درخو صندوق بيمه های اجتماعی پول سرايت دهندگی
شما به يک   شود که می توانند کار کنند ولی بخاطر خطر سرايت دهندگی به ديگران اجازه ندارند کار کنند.

که همخانه   ١٩-وقتی فرد مبتال به کوويد  گواهی دکتر نياز داريد که نشان دهد نمی توانيد سر کار برويد.
ه شما با او در خانه تماس داريد، دکتر خانوادگی/درمانگاه تان اين گواهی را صادر می  شماست اعالم کند ک

نوشته شده با   ١٩-وقتی مشاهده کرديد که در پرونده پزشکی شما يادداشتی از تيم رديابی بيماری کوويد  کند.
  در کند.دکتر خانوادگی/درمانگاه تان تماس بگيريد تا گواهی پول سرايت دهندگی را برايتان صا

 .شما بايستی بهداشت و نظافت دستهای خود را با دقت رعايت کنيد  
 پس از تاريخی که   روز  ۵بايستی از  افرادی که به کالس پيش دبستانی می روند يا شما که سن تان باالتر است

برای گرفتن آزمايش توسط   آزمايش داده و ابتالی او به بيماری تأييد شده باشد  ١٩-همخانه شان برای کوويد 
اکتبر آزمايش داده و تشخيص داده شده  ١يعنی اگر همخانه شما در تاريخ  .) PCRخودشان وقت رزرو کنند(
تن آزمايش از  روز بعد) برای گرف ۵اکتبر ( ۶مبتالست شما بايستی در تاريخ  ١٩-که او به بيماری کوويد 

اين امر شامل همه افرادی می شود که با فردی زندگی می کنند که در سن کالس   خودتان وقت رزرو کنيد.
به کودکان پيش دبستانی عموماً توصيه می شود  مبتالست.  ١٩-پيش دبستانی و به باالست و به بيماری کوويد 

  ندهند. ١٩-که آزمايش کوويد 
 به کالس پيش دبستانی می روند يا سن شان باالتر است بايستی   دچار عالئم بيماری بشوند و افرادی که

  . )PCRگرفتن آزمايش توسط خودشان وقت رزرو کنند ( ١٩-بالدرنگ برای آزمايش کوويد 
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دارد زندگی می کنيد   ١٩-و با فردی که بيماری کوويد واکسن زده ايداگر شما 
  يا همخانه هستيد

قرار دارد   ١٩-شما که با يک نفر زندگی می کنيد يا همخانه هستيد که در دوران سرايت دهندگی بيماری کوويد 
  موظف هستيد برخی مقررات رفتاری را رعايت کنيد. 

دی که با او زندگی می کنيد يا همخانه هستيد آزمايش داده و روز از تاريخی که فر ٧اين مقررات رفتاری تا گذشت  
 مطالب بيشتر را در قسمت زير بخوانيد و وارد وبسايت مبتالست، ِصدق می کنند.  ١٩-تأييد شده باشد که به کوويد 

www.1177.se ت  شده و خدمات دريافت اطالعيه از طريق پيامک اِس.اِم.اِس يا ايميل را فعال کنيد تا بخش خدما
  درمانی بتواند با شما برای رديابی سرايت تماس بگيرد. 

  او تأييد شده و در بازه  ١٩-شما صرفنظر از سن و سال تان اگر با يک نفر همخانه هستيد که بيماری کوويد
آزمايش   ١٩-روز از تاريخی که فرد مبتال به کوويد  ٧زمانی سرايت دهندگی قرار دارد، بايستی به مدت 

  يعنی شما در اين مدت اجازه نداريد به محل کار، مدرسه يا کودکستان برويد. مانيد.داده، در خانه ب 
 .اگر نشود  شما بايستی تا آنجا که می توانيد از مالقات با افرادی که با آنها زندگی نمی کنيد، خودداری کنيد

جازه داريد خريدهای  اجناس را به خانه شما تحويل داد يا نتوانيد از يکی از نزديکان خود کمک بگيريد، ا
  ضروری مانند مواد غذائی و دارو را خودتان انجام دهيد. 

  .شما بايستی به رئيس خود اطالع دهيد که امکان دارد در معرض سرايت بيماری قرار گرفته باشيد  
 .از  انيداگر امکان کار کردن از خانه برايتان وجود ندارد می تو شما بايستی کار يا تحصيل را از خانه انجام دهيد

پول سرايت دهندگی به افرادی پرداخت می   درخواست کنيد. صندوق بيمه های اجتماعی پول سرايت دهندگی
شما به يک   ديگران اجازه ندارند کار کنند.شود که می توانند کار کنند ولی بخاطر خطر سرايت دهندگی به 
که همخانه   ١٩-وقتی فرد مبتال به کوويد  گواهی دکتر نياز داريد که نشان دهد نمی توانيد سر کار برويد.

شماست اعالم کند که شما با او در خانه تماس داريد، دکتر خانوادگی/درمانگاه تان اين گواهی را صادر می  
نوشته شده با   ١٩-که در پرونده پزشکی شما يادداشتی از تيم رديابی بيماری کوويد وقتی مشاهده کرديد  کند.

  دکتر خانوادگی/درمانگاه تان تماس بگيريد تا گواهی پول سرايت دهندگی را برايتان صادر کند.
 .شما بايستی بهداشت و نظافت دستهای خود را با دقت رعايت کنيد  
 پس از تاريخی که   روز  ۵بايستی از  د يا شما که سن تان باالتر استافرادی که به کالس پيش دبستانی می رون

برای گرفتن آزمايش توسط   آزمايش داده و ابتالی او به بيماری تأييد شده باشد  ١٩-همخانه شان برای کوويد 
اکتبر آزمايش داده و تشخيص داده شده   ١يعنی اگر همخانه شما در تاريخ  .)PCRخودتان وقت رزرو کنند (
روز بعد) برای گرفتن آزمايش از   ۵اکتبر ( ۶ايستی در تاريخ مبتالست شما ب ١٩-که او به بيماری کوويد 

اين امر شامل همه افرادی می شود که با فردی زندگی می کنند که در سن کالس   خودتان وقت رزرو کنيد.
به کودکان پيش دبستانی عموماً توصيه می شود  مبتالست.  ١٩-پيش دبستانی و به باالست و به بيماری کوويد 

    ندهند.  ١٩-ويد که آزمايش کو
   افرادی که دچار عالئم بيماری می شوند و به کالس پيش دبستانی می روند يا سن شان باالتر است بايستی

  . )PCRگرفتن آزمايش توسط خودشان وقت رزرو کنند ( ١٩-بالدرنگ برای آزمايش کوويد 
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مبتال بوده يا با فردی زندگی   ١٩-در شش ماه اخير به بيماری کوويد اگر شما
  مبتالست ١٩-د که به بيماری کوويديد يا همخانه هستيمی کن

 .شما تا زمانيکه فاقد عالئم بيماری هستيد الزم نيست در خانه بمانيد يا سر کار و مدرسه نرويد  
  بدهيد، ولی بايستی تا زمانيکه يک شبانه روز بدون در صورت بروز عالئم بيماری الزم نيست آزمايش

  عالئم بيماری باشد، در خانه بمانيد.

دارد تماس داشته  ١٩-د و با فردی که بيماری کوويديواکسن نزده ا اگر شما
  نيستيدولی با او همخانه 

  باشد.  ١٩-داشته باشيد که ممکن است  عالئم کوويد توجه فوق العاده ای به عالئم بدن خود شما بايستی  
 برای   بايستی برای گرفتن آزمايش توسط خودتان وقت رزرو کنيد  اگر عالئم بيماری در شما بروز کرد بالفاصله)

  همه افراد در سن کالس پيش دبستانی و به باال ِصدق می کند). 
  و به   دقيقه رو در رو بوده ايد  ١۵مدت بيش از متری به   ٢در فاصله اگر با کسی که سرايت دهنده بوده

 شما اطالع رسانی می شود که بايستی حتی اگر فاقد عالئم بيماری آزمايش بدهيد از طريق وبسايت 
 www.1177.se اينکار برای کشف شيوع   .ان وقت رزرو کنيدبايستی برای گرفتن آزمايش توسط خودت

را نشان ندهد شما  ١٩-) ابتال به بيماری کوويد PCRاگر اولين تِست پی.سی.آر ( احتمالی سرايت است.
يک مرتبه ديگر مجدداً خود را تِست  بايستی حدود پنج روز پس از آنکه در معرض سرايت قرار گرفتيد، 

  (شامل کودکان دبستانی نيست).  کنيد.
 گر امکان دارد از راه دور کار کنيد. ا  
  .به رئيس خود يا مدير مدرسه اطالع دهيد که امکان دارد در معرض سرايت بيماری قرار گرفته باشيد  
  روز از تاريخی که اخيراً در معرض سرايت قرار داشته ايد بايستی حتی االمکان افراد کمتری را   ٧به مدت

از  شما مجاز هستيد سر کار و به مدرسه برويد ولی بايستی  دقت کنيد. مالقات کنيد و در حفظ فاصله با افراد 
اين امر حتی در مواردی که آزمايش داده ايد و آزمايش  .انجام فعاليت های اوقات فراغت خودداری کنيد

خط مشی های استان وستمنلند در رابطه با فعاليت های اوقات   را نشان نداده نيز ِصدق می کند. ١٩-کوويد 
ت برای افرادی که واکسن نزده اند نسبت به خط مشی های سراسری/ملی دارای محدوديت های بيشتری  فراغ

در اين استان گستره است و بسياری رديابی های سرايت در   ١٩-است چون شيوع سرايت بيماری کوويد 
  ميان افرادی بوده که به فعاليت های اوقات فراغت پرداخته اند.

  قت کنيد. در رعايت بهداشت دستها د  
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دارد تماس داشته  ١٩-و با فردی که بيماری کوويد ديواکسن زده ا اگر شما
  د ينبوده اولی با او همخانه 

  باشد.  ١٩-داشته باشيد که ممکن است  عالئم کوويد توجه فوق العاده ای به عالئم بدن خود شما بايستی  
 برای   ان وقت رزرو کنيدبايستی برای گرفتن آزمايش توسط خودت  اگر عالئم بيماری در شما بروز کرد بالفاصله)

  همه افراد در سن کالس پيش دبستانی و به باال ِصدق می کند). 
  .در رعايت بهداشت دستها دقت کنيد  

مبتال بوده اند و با فردی که بيماری   ١٩-در شش ماه اخير به کوويد اگر شما 
د ولی با فرد مزبور همخانه نبوده  يمبتالست تماس نزديک داشته ا ١٩-کوويد

  ديا

 ما تا زمانيکه فاقد عالئم بيماری هستيد الزم نيست در خانه بمانيد يا سر کار و مدرسه نرويد يا از انجام  ش
  فعاليت های اوقات فراغت خودداری کنيد. 

  در صورت بروز عالئم بيماری الزم نيست آزمايش بدهيد، ولی بايستی تا زمانيکه يک شبانه روز بدون
  نيد.عالئم بيماری باشد، در خانه بما 

  اگر به عالئم بيماری دچار شوم چکار کنم

  افراد در سنين کالس پيش دبستانی و به باال

را   ١٩-آزمايش بيماری کوويد و در خانه بمانيداگر عالئم بيماری بروز کند، حتی اگر عالئم خفيف باشند، شما بايستی 
گرفتن آزمايش برای   آزمايش در اينجا وجود دارد.اطالعات مربوط به چگونگی رزرو وقت برای انجام  .سفارش دهيد

در مدت انتظار برای دريافت جواب آزمايش بايستی دستورالعمل های مربوط به افراد مبتال به   . نلنددر وستم ١٩-کوويد
  وقتی آزمايش خود را سفارش می دهيد اطالعات بيشتری دريافت می کنيد. را رعايت کنيد.  ١٩-کوويد 

  کودکان پيش دبستانی/کودکستانی 

 شانگر عفونت مجاری تنفسی باشد بايستی در خانه بمانند.کودکان در سنين مهد کودک که دچار عالئم بيماری که ن
  ١٩-معموالً الزم نيست تست کوويد  عالئم عفونت مجاری تنفسی می تواند گلودرد، تب، ُسرفه و مريض حالی باشد.

  بدهيد.

  کودکانی که در خانه مانده اند می توانند در موارد زير به کودکستان برگردند: 

  بوده و يک شبانه روز بدون تب  
  احساس کنند سالمت هستند، حتی اگر هنوز برخی عالئم مجاری تنفسی دارند نيز می توانند به کودکستان

  برگردند. 

  در اغلب موارد مفهوم اين امر آنست که آنها الزم است بين يکی دو روز تا يک هفته در خانه بمانند. 
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نی نياز داشته يا بيماری ديگری به خدمات درما ١٩-اگر برای بيماری کوويد
  باشم چکار بايستی بکنم؟ 

اگر دچار بيماری   زنگ بزنيد.  ١١٧٧اگر به مشورت نياز داريد در درجه نخست به درمانگاه خود يا شماره تلفن 
  ١٩-در اين مکالمه تعريف کنيد که بيماری کوويد  زنگ بزنيد. ١١٢دارای خطرات جانی بشويد بايستی به شماره تلفن 

  است. به شما سرايت کرده

  را کجا می توانم پيدا کنم؟  ١٩- بيشتر در بارۀ بيماری کوويد  اطالعات

  ويروس کرونا   – ١٩-در بارۀ کوويد  را در اين صفحات بخوانيد  ١٩-مطالب بيشتر درباره بيکاری کوويد 

 اطالعات به زبان های ديگر

  اطالعات به چندين زبان مختلف

 ١٩-معلومات إلى من كان على تواصل قريب مع شخص ُمصاب بكوفيد  

 تماس نزديک داشته ايد ١٩-رهنمود برای شما که با فرد مبتال به کوويد  

 Information for those who have been in close contact with someone who has Covid 
19  

 19-Tietoja sinulle, joka olet ollut lähiyhteydessä henkilöön, jolla on covid  
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