
تماس  19-رهنمود برای شما که با فرد مبتال به کوويد
 نزديک داشته ايد
 مربوط می شوندآطالعات آتی به واليت وستمانالند 

باشد، از شما انتظار می رود که به اعراض  19-در صورتيکه شما با فردی تماس نزديک داشته ايد که مبتال به کوويد

و عاليم تان توجه بيشتر مبذول داشته باشيد و تا حد ممکن با کمترين تعداد افراد مالقات رو در رو داشته باشيد. اگر 

است، شما مکلف به مراعات نمودن بعضی محدوديت ها و  19-وويدکه مصاب به ک زندگی می کنيدبا کسی همراه شما 

 مقررات رفتاری می باشيد.

 همخانه هستيد يا بوده ايد 19-اگر شما با فرد مبتال به کوويد
قرار در مرحلۀ تفريح مرض است و  19-انتان کوويد مبتال بههمراه با فردی در يک خانه بسر برده ايد که  اگر شما

مکلف به رعايت محدوديت ها و شما ، داده می تواند انتقالويروس را به سايرين  که قرار دارد مرحله يیدر يعنی دارد 
 مقررات رفتاری مخصوص می باشيد.

روز بعد از تاريخ اخذ نمونه جهت تست کرونا از شخصی که شما با وی در يک خانه بسر  7اين مقررات رفتاری تا 
 نمود، قابل رعايت می باشند. بيشتر درو تاييد را تشخيص  19-ش مصابيت به کوويدبرده ايد يا می بريد که اين آزماي

شده ارسال پيام از طريق اس ام اس يا ای ميل را فعال سازيد تا  se.1177 وبسايت بخوانيد و وارد مورد در پايين
 موظفين صحی بتوانند جهت رديابی انتان با شما در تماس شوند.

شان مثبت آمده  19-ما کسانيکه با فردی همخانه بوده ايد که نتيجۀ تست کوويدصرف نظر از سن و سال، ش •
روز بعد از اخذ نمونه جهت  7باشد و در حالت تفريح مرض يعنی ناقل بيماری به ديگران باشد، بايد به مدت 

ر، مکتب تست کرونا از شخص متذکره در خانه بمانيد. اين بدان معناست که شما نبايد در طی اين مدت به کا
 يا کودکستان برويد.

شما بايد به جز از اعضای خانواده تان، تا حد ممکن از مالقات با افراد ديگر خودداری کنيد. تا وقتيکه شما  •
کامالً تندرست باشيد و شما از امکان ارسال مواد به درب منزل تان يا کمک از اقارب برخوردار نباشيد، شما 

 ر مثال مواد غذايی يا ادويه برويد.می توانيد به خريداری ضروری بطو
 .باشيدشما بايد کارفرما يا مدير مرکز آموزشی تان را در جريان بگذاريد که شما شايد معروض به انتان شده  •
اگر زمينه برای انجام وظايف تان از خانه مساعد نيست، شما می  شما بايد از خانه به کار يا تحصيل بپردازيد. •

. اقدام کنيد کمک مالی بخاطر حمايت از افراد حامل بيماری ساری از ادارەٴ بيمه اجتماعیتوانيد به درخواست 
کمک مالی بخاطر حمايت از افراد حامل بيماری ساری به افرادی اعطا می شود که قابليت کار را داشته 

خطر انتقال بيماری به ديگران از انجام وظايف شان باز داشته می شوند. دولت تصميم  از بهرباشند ولی 
ر حمايت از افراد حامل گرفته است تا شرط داشتن تصديق داکتر در رابطه به درخواست کمک مالی بخاط

را موقتاً لغو نمايد. فلهذا شما فقط به فرستادن درخواستی مستقيماً توسط وبسايت ادارهٴ  19-مريضی کوويد
 ] نياز داريدFörsäkringskassanبيمه اجتماعی [

 شما بايد در قسمت حفظ الصحۀ دست ها دقت کنيد. •
 19-کنيد، به نمونه گيری جهت تست کوويد زندگی می شما بايد پنج روز بعد از آنکه فردی که همراه با وی •

) نوبت PCRبرای اخذ نمونه از خود جهت انجام تست (اقدام کرده باشد و نتيجۀ تست مثبت آمده باشد، 
اکتوبر به  1. اين بدان معناست که اگر شخصی که همراه با وی در يک خانه زندگی می کنيد، بتاريخ بگيريد

را تاييد نموده باشد، شما بايد بتاريخ  19-نمونه گيری جهت تشخيص کرونا اقدام نموده که مصابيت به کوويد
اکتوبر (يعنی بعد از پنج روز) برای نمونه گيری نوبت بگيريد. اين امر برای تمام کسانی که همراه با افراد  6

باشند، زندگی می کنند يا در يک خانه با انها  19-از سن و سال کودکستان و باالتر از آن که مبتال به کوويد
قرار بگيرند. اگر  19-صدق می کند. اطفال در سن و سال کودکستان نبايد تحت معائنه کوويد بسر برده اند،
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روز  14تان منفی باشد، بايد از توصيه ها مربوط به بقيه تماس های نزديک در طی  19-نتيجۀ تست کوويد
 سر از آنکه همخانه تان ديگر ناقل انتان نباشد، پيروی کنيد.

تماس نزديک داشته ايد  19-با فرد مبتال به کوويداگر شما بعنوان بزرگسال 
 ولی همراه با وی در يک خانه زندگی نمی کنيد

 باشند، مبذول داشته باشيد. 19-که شايد نشانگر کوويد توجه بيشتر به عاليمیشما بايد  •
 در صورت بروز اعراض و عاليم بالفاصله برای اخذ نمونه از خود جهت تست کرونا وقت بگيريد. •
با فردی که در حالت تفريح مرض يعنی دقيقه  15متر برای مدت بيشتر از  2به فاصله کمتر از در صورتيکه شما  •

مالقات رو در رو داشته ايد، بايد شما صرف نظر از اينکه عاليم  در داخل منزلوقتی که او ناقل بيماری بوده است، 
 ريد.وقت بگي برای اخذ نمونه از خود جهت تست کرونابرای  se.1177را نداشته باشيد، از طريق  مريضی

در تست اول تشخيص و  19-منظور از اين اقدام پيشگيری از انتشار مرض است. در صورتيکه انتان کوويد
 دوباره معاينه کنيد.تاييد نگردد، شما بايد خود را در حدود پنج روز بعد از معروض شدن به انتان، 

 در صورت امکان از راه دور کار يا تحصيل کنيد. •
ز آموزشی تان را در جريان بگذاريد که شما شايد در معرض خطر مصابيت به يا مدير مرک محل کار رئيس •

 ايد. قرار گرفتهويروس کرونا 
 در قسمت حفظ الصحه دست ها دقت کنيد. •
روز پس از اينکه شما احتماالً آخرين بار در معرض خطر آلودگی به ويروس کرونا قرار  14طی مدت  •

اد تماس مستقيم برقرار نماييد و در قسمت حفظ فاصله دقت نماييد. در گرفته باشيد، تا حد امکان با کمترين افر
در  اعمبا افراد غير از اهل خانه تان (در اوقات فراغت طی هفته نخست از برقرار نمودن تماس نزديک 

روز از سرگرمی های اجتماعی داخل منزل در  14داخل و در خارج از منزل) اجتناب کنيد. طی مدت 
اوقات فراغت بطور مثال تمرين داخل منزل، مهمانی ها و جشن ها خودداری کنيد. اين توصيه برای شما که 

 تان منفی آمده باشد، نيز صدق می کند. 19-نتيجۀ تست کوويد

ل (بشمول شاگردان دوره ثانوی) با فرد مبتال به انتان اگر شما بعنوان طف
 تماس نزديک داشته ايد ولی همراه با وی زندگی نمی کنيد 19-کوويد

 باشند، مبذول داشته باشيد. 19-که شايد نشانگر ابتال به کوويد توجه بيشتر به عاليمیشما بايد  •
(به  وقت بگيريد ۱۹-برای اخذ نمونه از خود جهت تست کوويددر صورت ظهور اعراض و عاليم بالفاصله  •

 شاگردان صنف آمادگی مکتب و باالتر اطالق دارد).
. باشيدمدير مرکز آموزشی يا معلم تان را در جريان بگذاريد که شما شايد معروض به ويروس کرونا شده  •

تدريس از راه دور ممکن منوط به سن و سال تان و مرکز آموزشی که در آن مشغول تحصيل هستيد، عملی 
 گردد.

دقيقه با فردی که در حالت تفريح مرض يعنی  15متر برای مدت بيشتر از  2له کمتر از در صورتيکه شما به فاص •
وقتی که او ناقل بيماری بوده است، در داخل منزل مالقات رو در رو داشته ايد و به شما توصيه گردد که شما بايد تست 

برای اخذ نمونه جهت تست  se.1177يق کرونا را انجام دهيد اگرچه شما عاليم بيماری را نداشته باشيد، بايد از طر
در طی هفته نخست از برقرار نمودن منظور از اين اقدام کاهش انتشار مرض است.  .رونا وقت بگيريدک

در داخل و در خارج از منزل) اجتناب  اعمتماس نزديک در اوقات فراغت با افراد غير از اهل خانه تان (
 کنيد.

باشد، بايد تست را دوباره انجام در صورت ظهور اعراض و عاليم بعد از انجام تست که نتيجه آن منفی آمده  •
 دهيد.

روز پس از اينکه شما احتماالً آخرين بار در معرض خطر آلودگی به ويروس کرونا قرار  14طی مدت  •
گرفته باشيد، تا حد امکان با کمترين افراد تماس مستقيم برقرار نماييد و در قسمت حفظ فاصله دقت نماييد. از 

فراغت بطور مثال تمرين داخل منزل، صنف آموزش موسيقی و مالقات  سرگرمی های داخل منزل در اوقات
تان منفی آمده باشد، نيز صدق می  19-با دوستان خودداری کنيد. اين توصيه برای شما که نتيجۀ تست کوويد

 کند.
 در قسمت حفظ الصحه دست ها دقت کنيد. •
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 در صورتی که مريضی عايد حالم گردد، چه کاری را بايد انجام دهم؟
 افراد در سن و سال صنف آمادگی مکتب و باالتر

. نوبت بگيريد 19-برای انجام تست کوويدو  در خانه بمانيداگر شما به عاليم، حتی عاليم خفيف، دچار شويد بايد 
در  19-نمونه گيری جهت تست کوويد اخذ نوبت جهت نمونه گيری را در اينجا می يابيد: رهنمايی در مورد

هستيد،  19-در حين انتظار به نتيجهٴ تست کرونا بايد توصيه ها را طوری که گويا شما مبتال به کوويد .وستمانالند
 رعايت کنيد. معلومات بيشتر را هنگام نوبت گرفتن دريافت خواهيد کرد.

 اطفال کودکستان

در خانه  19-ست کوويدکه بدون انجام ت گرددبه اطفال کودکستان که دچار عاليم می شوند، در قدم نخست توصيه می 
يک شبانه روز بيشتر عاليم در خانه بماند.  بعد از بين رفتن بمانند. طفل بايد تا زمانی که عاليم بيماری موجود باشند و
 از اعضای خانواده خودداری کند. به جزطفل بايد در طول تمام اين مدت از تماس مستقيم با افراد 

قی باشند، بطور مثال سرفه خشک و ريزش اندک، طفل می تواند به در صورتيکه عاليم خفيف در بدن طفل با
 روز از بروز عاليم مريضی گذشته باشند. 7کودکستان برگردد، بشرطيکه 

يا  19-در صورت نياز به مراقبت در تأسيسات خدمات صحی ناشی از کوويد
 مريضی ديگری چه کاری را بايد انجام دهم؟

 1177م نخست به مرکز خدمات صحی اوليه خود يا مرکز مشوره دهی صحی در صورت نياز به مشوره دهی در قد
زنگ بزنيد. مؤظفين صحی را در جريان  112زنگ بزنيد. در صورت دچار شدن به مريضی تهديد کننده حيات به 

 باشيد. 19-به کوويد مبتالبگذاريد که شما شايد 

م، نيز قابل رعايت مبتال شده باش 19-آيا اين امر در صورتيکه قبالً به کوويد
 می باشد؟

آنرا تاييد کرده  PCRمبتال شده باشيد که تست  19-ماه اخير به کوويد 6اين راهنمايی ها در صورتيکه شما در طی 
باشد، اطالق نمی کنند. به هر حال متوجه عاليم باشيد و در صورت مريضی تا وقتی که کامالً صحتمند می شويد، در 
خانه بمانيد. در صورتيکه شما حجرات معافيتی يا انتی بادی را داشته باشيد، اين استثناء تا شش ماه از زمان مشکوک 

را نداشته ولی  19-رعايت می باشد. اين بدان معناست که اگر شما عاليم کوويد معروض شدن به ويروس کرونا قابل
 موجوديت حجرات معافيتی يا انتی بادی در بدن تان کشف شده باشد، بايد از اين راهنمايی ها پيروی کنيد.

 

 

واکسين شده باشم، نيز قابل  19-آيا اين امر در صورتيکه در مقابل کوويد
 رعايت می باشد؟

دوز اول واکسين حد اقل سه هفته گذشته باشد، شما مکلف به رعايت محدوديت ها و طرز تزريق ، اگر از نخير
قرارگيری يا انجام آزمايش کرونا نيستيد بشرطيکه شما عاليم بيماری را نداشته باشيد و شما در بخش مراقبت سالمندان 

ضان که در خصوص آسيب پذير اند، تحت مراقبت يا تأسيسات خدمات صحی ايفای وظيفه نمی نماييد که در آن مري
گيرند. در صورت بروز اعراض و عاليم بيماری بايد افراد واکسين شده نيز در خانه بمانند و تست کرونا را  قرار می

 انجام دهند.
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ً  اگر شما در بخش مراقبت سالمندان يا تأسيسات خدمات صحی مخصوص مريضان وظيفه ايفای آسيب پذير  خصوصا
باشد در يک خانه بسر برده ايد يا می بريد، بايد بالفاصله برای انجام  19-و همراه با فردی که مبتال به کويد نماييدمی 

تست کرونا وقت بگيريد و تقريباً پنج روز بعد از آن يک بار ديگر به تست کرونا اقدام کنيد. شما می توانيد در حين 
 ز نداريد تا هفت روز در خانه بمانيد.انتظار به نتيجه به وظيفه تان برويد و نيا

اگر شما در بخش مراقبت سالمندان يا تأسيسات خدمات صحی مخصوص مريضان آسيب پذير کار می کنيد و با فردی 
باشد ولی با وی در يک خانه بسر نبرده ايد، بايد بالفاصله برای انجام  19-تماس نزديک داشته ايد که مبتال به کوويد

گيريد و همچنان آنرا تقريباً پنج روز بعد از معروض شدن به انتان يک بار ديگر انجام دهيد. شما تست کرونا وقت ب
 می توانيد در حين انتظار به نتيجه به وظيفه تان برويد.

 در کجا ارائه شده است؟ 19-معلومات بيشتر در بارهٴ کوويد
 مراجعه کنيد ويروس کرونا - 19-در مورد کوويدبه صفحات  19-برای کسب معلومات بيشتر در مورد کوويد

 ند؟ويروس کرونا چطور سرايت می ک
ويروس کرونا از طريق به اصطالح تماس مستقيم و قطره های معلق در هوا سرايت می کند. وقتی که شخصی 

عطسه، سرفه يا صحبت می کند قطره های آلوده در هوا ايجاد می شوند. سپس انتان به کسی که نزديک ايستاد می 
قرار می گيرند، ميکروب ها از آنجا معموالً توسط باشد، انتقال می گردد. وقتی که قطره ها باالی سطوح يا اشياء 

دست ها به جاهای ديگر انتقال می شوند. وقتی که شخصی بدون شستن دست ها چشم ها يا بينی اش را لمس می کند، 
  ويروس می تواند از اين طريق به داخل بدن راه پيدا کند.

 5روز متفاوت می باشد ولی معموالً  14تا  2تگی) از وقفه زمانی ميان آلوده شدن تا بروز عاليم بيماری (دوره نهف
 روز را در بر می گيرد.

 در مورد اينکه ويروس کرونا چطور سرايت می کند، بيشتر بخوانيد

  

 کدام عاليم معمول اند؟ 19-در صورت ابتال به کوويد
عبارتند از تب، ريزش، سرفه، مشکالت تنفسی، گلودردی، سردردی، درد عضالت، کاهش  19-عاليم معمول کوويد

اسهاالت. بيشترين تعداد افراد دچار مريضی خفيف با عاليم خفيف می شوند، در حس ذايقه و شامعه، مشکالت شکم و 
حاليکه برخی افراد به مشکالت شديدتر توام با مشکالت تنفسی دچار می شوند و ضرورت دارند در شفاخانه تحت 

 مراقبت قرار بگيرند.

 بيشتر بخوانيد 19-در بارۀ عاليم کوويد
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