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 ١٩-اطالع رسانی به افرادی که با يک فرد مبتال به کوويد
  تماس 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 حتی   ١٩- اگر با فردی که بيماری کوويد 
مبتالست موظف هستيد برخی   ١٩-اگر شما با کسی زندگی می کنيد که به بيماری کوويد  مالقات کنيد.االمکان افراد کمتری را 

  مقررات رفتاری را رعايت کنيد.

  دارد زندگی می کنيد يا همخانه هستيد  ١٩-اگر با فردی که بيماری کوويد 

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

روز از تاريخی که فردی که با او زندگی می کنيد يا همخانه هستيد آزمايش داده و تأييد شده   ٧اين مقررات رفتاری تا گذشت  
شده  وارد  www.1177.seوبسايت به  انيد و مطالب بيشتر را در قسمت زير بخو مبتالست، ِصدق می کنند.  ١٩-باشد که به کوويد 

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

  دگی بيماری کوويد دسامبر اگر با يک نفر همخانه هستيد که در دوران سرايت دهن ١شما صرفنظر از سن و سال از-
يعنی شما در   .در خانه بمانيدآزمايش داده بايستی  ١٩-از تاريخی که فرد مبتال به کوويد روز  ٧به مدت قرار دارد،   ١٩

  اين مدت اجازه نداريد به محل کار، مدرسه يا کودکستان برويد.
  شما اجازه داريد  .نمی کنيد، خودداری کنيدتا آنجا که می توانيد از مالقات با افرادی که با آنها زندگی شما بايستی

خريدهای ضروری مانند مواد غذائی و دارو را در مدت زمانی که سالم و تندرست هستيد و از امکان تحويل اجناس به  
  خانه يا کمک از سوی يک خويشاوند نزديک برخوردار نيستيد، خودتان انجام دهيد.

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

  .درخواست کنيد  یاز صندوق بيمه های اجتماعی پول سرايت دهندگصندوق بيمه های اجتماعی پول سرايت دهندگی 
پول سرايت دهندگی به افرادی پرداخت می شود که می توانند کار کنند ولی بخاطر خطر سرايت دهندگی به ديگران 

ارائه گواهی پزشکی هنگام درخواست پول سرايت دهندگی  دولت تصميم گرفته است موقتاً شرط  اجازه ندارند کار کنند.
را لغو کند. از اينرو درخواست خود را فقط مستقيماً به وبسايت صندوق بيمه های   ١٩-در مورد بيماری کوويد 

  اجتماعی بفرستيد.
 .شما بايستی بهداشت و نظافت دستهای خود را با دقت رعايت کنيد  
 ) او  ١٩-آزمايش داده و تشخيص پزشکی کوويد ١٩-برای کوويدکه همخانه شما ) روز از تاريخی ۵شما بايستی پنج

اکتبر   ١يعنی اگر همخانه شما در تاريخ   .)PCRبرای گرفتن آزمايش توسط خودتان وقت رزرو کنيد (تأييد شده باشد 
روز بعد)   ۵اکتبر ( ۶مبتالست شما بايستی در تاريخ  ١٩-آزمايش داده و تشخيص داده شده شده که او به بيماری کوويد 

اين امر شامل همه افرادی می شود که با فردی در سن اطفال   آزمايش از خودتان وقت رزرو کنيد.برای گرفتن 
 ١٩-اگر آزمايش شما کوويد  مبتالست. ١٩-کودکستانی و به باال زندگی می کنند يا همخانه هستند که به بيماری کوويد 

روز از تاريخی که همخانه شما   ١۴ه مدت را نشان ندهد بايستی توصيه های مربوط به "ساير تماس های نزديک" را ب
 ديگر سرايت دهنده نيست، رعايت کنيد.  
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ولی با او   ،دارد تماس داشته ١٩- با فردی که بيماری کوويدبزرگسال هستيد و اگر 
  همخانه نيستيد

  باشد.  ١٩-عالئم کوويد  داشته باشيد که ممکن استتوجه فوق العاده ای به عالئم بدن خود شما بايستی  
  وقت رزرو کنيد.اگر دچار عالئم بيماری بشويد بايستی بالفاصله   
  دقيقه رو در رو بوده ايد  ١۵متر و بيش از  ٢يک نفر که سرايت دهنده بوده در فضای سربسته به فاصله اگر با  

برای گرفتن آزمايش توسط خودتان وقت    www.1177.seحتی در صورت نداشتن عالئم بيماری از طريق بايستی 
  را نشان ندهد بايستی ١٩-اينکار برای جلوگيری از شيوع سرايت بيماری است. اگر اولين آزمايش کوويد . رزرو کنيد

  .خود را تِست کنيديک مرتبه ديگر مجدداً  حدود پنج روز از تاريخی که در معرض سرايت قرار گرفته ايد 
  .اگر برای شما امکان دارد از راه دور تحصيل يا کار کنيد  
 خود اطالع دهيد که امکان دارد در معرض سرايت بيماری قرار گرفته باشيد. يا مدير آموزشگاه شما بايستی به رئيس   
  .بهداشت و نظافت دستهای خود را با دقت رعايت کنيد  
  حتی االمکان افراد کمتری را مالقات از تاريخی که اخيراً در معرض سرايت قرار داشته ايد بايستی  روز ١۴به مدت  

تماس نزديک در اوقات فراغت با افرادی که جزء خانوار  از طی هفته اول  و در حفظ فاصله با افراد دقت کنيد. کنيد 
فعاليت های اجتماعی در  روز از  ١۴. به مدت خودداری کنيد  شما نيستند (چه در فضای سربسته و چه در فضای آزاد)

 اماکن سرپوشيده در اوقات فراغت بطور مثال تمرينات در سالن سرپوشيده، ميهمانی شام يا جشن ها خودداری کنيد.
  را نشان نداده نيز ِصدق می کند.  ١٩-اين امر حتی در مواردی که آزمايش داده ايد و آزمايش کوويد 

و با فردی که بيماری  حتی دانش آموزان دبيرستان ها) اگر شما که کودک هستيد (
  دارد تماس داشته، ولی با او همخانه نيستيد  ١٩-کوويد

  باشد. ١٩-داشته باشيد که می تواند عالمت بيماری کوويد  توجه ويژه ای به عالئم بيماریشما بايستی 
 اين امر شامل کودکان  .گرفتن آزمايش توسط خودتان وقت رزرو کنيد  برای  اگر دچار عالئم بيماری شده ايد بالفاصله)

 پيش دبستانی و باالتر می شود).
  .به مدير مدرسه يا معلم خود اطالع دهيد که ممکن است در معرض سرايت قرار گرفته باشيد 

  ند که به سن و سال و مدرسه ای به آن می رويد بستگی دارد.ممکن است تدريس از راه دور برای شما ِصدق ک
  دقيقه رو در رو بوده ايد بايستی   ١۵متر و بيش از  ٢اگر با يک نفر که سرايت دهنده بوده در فضای سربسته به فاصله

  . برای گرفتن آزمايش توسط خودتان وقت رزرو کنيد www.1177.seحتی در صورت نداشتن عالئم بيماری از طريق 
منتظر جواب آزمايش هستيد از تماس نزديک با  اينکار برای جلوگيری از شيوع سرايت بيماری است. در مدتی که  

 کسی که جزء خانوار شما نيت خودداری کنيد (اين امر شامل تمرين در هوای آزاد هم می شود).
  در صورت بروز عالئم بيماری بايستی مجدداً از خود تِست   را نشان نداده است ١٩-اگر آزمايش داده ايد و کوويد

 بگيريد. 
  روزی که آخرين مرتبه ممکن است در معرض سرايت قرار گرفته باشيد بايستی حتی االمکان  روز از  ١۴در مدت

افراد کمتری را مالقات کنيد و در حفظ فاصله با ديگران دقت کنيد. در اوقات فراغت از فعاليت های اجتماعی در  
ان خودداری کنيد. اين امر  فضای سربسته بطور مثال تمرين در سالن سرپوشيده، مدرسه موسيقی و مالقات با دوست

 را نشان نداده نيز ِصدق می کند.  ١٩- حتی در مواردی که آزمايش داده ايد و کوويد 
  .بهداشت دستها را با دقت رعايت کنيد  
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  اگر مريض شوم چکار بايستی بکنم؟ 

  افراد از کالس پيش دبستانی و به باال

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

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

  کودکان کودکستانی

را انجام   ١٩-به کودکان کودکستانی دارای عالئم بيماری توصيه می شود در درجه نخست در خانه بمانند بی آنکه تِست کوويد 
ر بدون عالئم بيماری را در خانه  شبانه روز ديگ ٢در اينصورت کودک بايستی تا زمانی که عالئم بيماری دارد و همچنين  دهند.
  کودک بايستی در تمامی مدت اين دوره از تماس با بيرون از خانوار خود پرهيز کند.  بماند.

در مواردی که عالئم خفيف بيماری مانند ُسرفه ُخشک و آبريزش خفيف بينی در کودک باقی بمانند، کودک می تواند به  
  ه روز ار بيمار شدنش گذشته باشد.شبان ٧کودکستان بازگردد مشروط بر آنکه 

يا بيماری ديگری به خدمات درمانی نياز داشته باشم  ١٩-اگر برای بيماری کوويد
  چکار بايستی بکنم؟ 

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

  داشته بوده ام نيز همين مقررات ِصدق می کند؟  ١٩-اگر من قبالً بيماری کوويد

  قرراتاين م، ات رسيده باشد از دهان/حلق/بينی به اثب PCRبا گرفتن آزمايش  داشته ايد  ١٩-بيماری کوويد  ماه اخير ۶در  اگر
در عين حال نسبت به عالئم جسمانی خود توجه کنيد، اگر مريض بشويد در خانه بمانيد تا کامالً صحيح و   شامل شما نمی شود.

يعنی اينکه اگر  مستثنی خواهيد بود. باشيد شش ماه از تاريخ مشکوک بودن به عفونت ويروسی ها  ارای پادتناگر د  سالم بشويد.
    ی پادتن ها در بدن شما مشاهده شده باشند بايستی اين مقررات را رعايت کنيد.نداشته باشيد، ول ١٩-الئم بيماری کوويد ع

  همين مقررات ِصدق می کنند؟واکسن زده باشم  ١٩-ه کوويدآيا اگر علي 

نخير، اگر حداقل سه هفته از وقتی که اولين نوبت واکسن را زده ايد گذشته باشد موظف نيستيد مقررات رفتاری را رعايت کنيد يا 
مراقبت و نگهداری از سالمندان يا خدمات درمانی دارای گروههای بيماران  بخش بدون داشتن عالئم بيماری تِست بدهيد، اگر در

  ر صورت بروز عالئم بيماری حتی افراد واکسن زده نيز بايستی در خانه بمانند و تِست بدهند.آسيب پذير کار نمی کنيد. د 

مراقبت و نگهداری از سالمندان يا خدمات درمانی دارای گروههای بيماران آسيب پذير کار می کنيد و با کسی که به بخش اگر در 
انجام آزمايش وقت رزرو کنيد و يک تيد بايستی بالدرنگ برای مبتالست زندگی می کنيد يا با او همخانه هس ١٩- بيماری کوويد 

مرتبه ديگر نيز حدود پنج روز بعد اينکار را بکنيد. در مدت انتظار برای دريافت جواب آزمايش می توانيد به محل کار خود برويد 
  و الزم نيست هفت روز در خانه بمانيد.

سالمندان يا خدمات درمانی دارای گروههای بيماران آسيب پذير کار می کنيد و با کسی که به اگر در بخش مراقبت و نگهداری از 
مبتالست تماس نزديک داشته ولی با او زندگی نمی کنيد و همخانه نيستيد بايستی بالدرنگ برای انجام آزمايش  ١٩- بيماری کوويد 
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معرض سرايت قرار گرفته ايد اينکار را بکنيد. در مدت  وقت رزرو کنيد و يک مرتبه ديگر نيز حدود پنج روز پس آنکه در
  انتظار برای دريافت جواب آزمايش می توانيد به محل کار خود برويد.

  دريافت کنم؟  ١٩-کجا می توانم اطالعات بيشتری در بارۀ کوويد

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

  ويروس کرونا چگونه سرايت می کند؟ 

وقتی يک نفر عطسه ، ُسرفه می کند يا حرف می زند قطرات   قطره و تماس سرايت می کند.ويروس کرونا از طريق موسوم به  
وقتی قطرات روی  در اينصورت ويروس به فردی که نزديک او باشد سرايت می کند. سرايت کننده در هوا تشکيل می شود.

اگر کسی بدون آنکه دستهای خود  می شود.سطوح و اشياء مختلف بريزند بيماری سرايت می کند که اغلب از طريق دستها انجام 
    را شسته باشد به چشم يا بينی خود دست بزند، ويروس می تواند از اين راه وارد بدن او بشود.

روز متغير بوده و معموالً پنج روز   ١۴تا  ٢مدت زمان بين سرايت و بيمار شدن احتمالی (مدت زمان نهفته بيماری) مابين  
  است.

  در بارۀ چگونگی سرايت ويروس کرونا مطالب بيشتری بخوانيد 

  کدامند؟ ١٩-وويدعالئم عادی بيماری ک

عبارتند از تب، آبريزش بينی، ُسرفه، ناراحتی تنفسی، سردرد، دردهای عضالنی، ضعيف شدن   ١٩-عالئم عادی بيماری کوويد 
اغلب افراد خفيف بيمار شده و عالئم بيماری شان خفيف است، در حاليکه برخی   حس بويائی و چشائی، ناراحتی شکم و اِسهال.

  شده و دچار ناراحتی تنفسی می شوند و به خدمات درمانی نياز دارند. از افراد مريض تر 

  مطالب بيشتری بخوانيد ١٩-در بارۀ عالئم بيماری کوويد 

 


