رھﻧﻣود ﮐروﻧﺎوﯾروس )(Covid19
دریDari /

 COVID-19ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺷش ھﺎ و ﻣﺟﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺷﻣﺎ را ﻣﺑﺗﻼ ﮐﻧد .اﯾن ﻣرﯾﺿﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐروﻧﺎوﯾروس
اﺳت.
در ﺻورت داﺷﺗن ﻣوارد زﯾر:
• ﺗب ﺑﻠﻧد  -وﻗﺗﯽ ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﭘﺷﺗﺗﺎن را ﻟﻣس ﻣﯽﮐﻧﯾد ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد داغ اﺳت
• ﺳرﻓﮫ ﺗﺎزه و ﻣداوم  -ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺳرﻓﮫ ﮐردن ﺑﮫطور ﻣﮑرر را ﺷروع ﮐردهاﯾد
ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣدت ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧد؟
• ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻋراض و ﻋﻼﺋم را دارد ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  7روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد.
• اﮔر ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  14روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ از ﺷﯾوع اﯾن ﻣرﯾﺿﯽ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
• ﺑﻌد از  14روز ،ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد و اﯾن ﻋﻼﺋم را ﻧدارد ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻧورﻣﺎل زﻧده ﮔﯽ ﺧود ﺑرﮔردد.
• اﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻼﺋم ﻣﺑﺗﻼ ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت  7روز از روز ﺷروع ﻋﻼﺋم ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از  14روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد.
• اﮔر ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ  70ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺳن دارد ،ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﯾﺿﯽ ﻣزﻣن ﺣﺎد ﻣﺻﺎب اﺳت ،ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑوده ﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺿﻌﯾﻔﯽ دارد
زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﮑﺎن دﯾﮕری را ﺑراﯾﺷﺎن ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد  14روز در آﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧﻧد.
• اﮔر ﻣﺟﺑور ھﺳﺗﯾد در ﺧﺎﻧﮫ در ﮐﻧﺎر ھم ﺑﺎﺷﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن از ﯾﮑدﯾﮕر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﺗوﺻﯾﮫ در ﻣورد ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ

ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﻣﮑﺗب ،ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ داﮐﺗر
ﻋﻣوﻣﯽ ،دواﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻧروﯾد

از وﺳﺎﯾل و ﻟوازم ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﭘس
از اﺳﺗﻔﺎده آﻧﮭﺎ را ﭘﺎک ﻧﻣﺎﯾﯾد

از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺧودداری ﮐﻧﯾد

ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﺑدھﯾد ﺗﺎ ﻏذا و دوا ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺷﻣﺎ
ﺗﺣوﯾل داده ﺷود

ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﯾد

دﺳﺗﺎن ﺧود را ﭼﻧدﯾن ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﺷوﯾﯾد

آب زﯾﺎد ﺑﻧوﺷﯾد

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻋﻼﺋم ﺧود ﭘﺎراﺳﺗﺎﻣول
ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد
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ﭼﮫ وﻗت ﺑﺎﯾد ﺑﺎ  NHS 111ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوم؟
•
•
•
•

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻗدری ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﺎری را ﮐﮫ ﺑﮫطور ﻣﻌﻣول اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﯾد ،اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ،اﺳﺗﻔﺎده از
ﺗﻠﯾﻔون ،ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردن ﯾﺎ از ﺑﺳﺗر ﺧواب ﺑرﺧواﺳﺗن
اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﻣرﯾﺿﯽ ﺧود ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﯾد
وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺑدﺗر ﺷده اﺳت
ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از  7روز ﺑﮭﺗر ﻧﺷود

ﭼﮫ ﻗﺳم ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺎ  NHS 111ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوم؟
ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺧدﻣﺎت ﮐروﻧﺎوﯾروس آﻧﻼﯾن NHS 111ﺑرای اطﻼع از ﻗدﻣﮫ ﺑﻌدی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت آﻧﻼﯾن دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻧﻣﺑر  111ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد )ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﯾن ﻧﻣﺑر راﯾﮕﺎن اﺳت( .ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﺗرﺟﻣﺎن ﺑﮫ ﻟﺳﺎن ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

اﮔر ﻧﮕران وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﺧود ﺑﺎﺷم ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟
ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت  NHSﺟﮭت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺑرای ھﻣﮫ اﻓراد ﺻرفﻧظر از وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت آﻧﮭﺎ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن راﯾﮕﺎن اﺳت .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷﺎﻣل
ﺗﺳت و ﺗداوی ﮐروﻧﺎوﯾروس اﺳت ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی  NHSﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﺳت در ﻣورد اﻓرادی ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺳت ﯾﺎ
ﺗداوی  COVID-19ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،ﮐدام ﮐﻧﺗروﻟﯽ در ﺣﺻﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﺿرورت ﻧدارد.

ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع ﮐروﻧﺎوﯾروس ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮑﻧم؟
•

ﺣﺗﻣﺎ ً دﺳت ھﺎی ﺧود را ﭼﻧدﯾن ﻣرﺗﺑﮫ و ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣدت  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد

•

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ را ﻣراﻋﺎت ﮐﻧﯾد

اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﺑراﺳﺎس ﺗوﺻﯾﮫھﺎ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯽ  NHSﺑوده و ﺑرای ھﻣﮫ اﻓراد در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﺻرفﻧظر از ﮐﺷور ﻣﺑدأﺷﺎن اﺳت .ﺟﮭت ﮐﺳب
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر:
•

رھﻧﻣود https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :NHS
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