ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای اﻓراد ﻣﺗﻘﺎﻋد/ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ

در ﻣورد وﯾروس ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎ
اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ ھﺎی
ﺳﻔر ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ وﯾروس ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎ ،در ﺣﺎل
ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭼﮫ ﮐﺎری را ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد؟
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن  14روز اﺧﯾر در ﯾﮏ ﺟﺎی ﺑوده اﯾد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ
اﯾن ﻋﻔوﻧت در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ﻣﯾﺑﺎﺷد:

آﯾﺎ ﺳوال ھﺎی دارﯾد؟
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﻧوﻧﯽ و ﺟواب ﺑﮫ ﺳوال ھﺎی
ﻣﻌﻣوﻟﯽ را در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد
www.folkhalsomyndigheten.se
وﯾروس ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎ

در ﻣورد ﻣرﯾﺿﯽcovid-19

• اﮔر ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی از ﻣﺷﮑﻼت در ﻣﺟرای ﺗﻧﻔﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻓﮫ ،از دﺳﻣﺑر  2019ﺑﮫ اﯾن طرف در ﭼﯾن وﯾروس ﺟدﯾد
ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ ﯾﺎ ﺗب ﺑر ﻣﯽ ﺧورﯾد ،ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﺷورت ﮐروﻧﺎ در ﺣﺎﻟت ﮔﺳﺗرش ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻣرﯾﺿﯽ ﮐﮫ اﯾن
وﯾروس آن را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﮔردد ،اﺳم  covid-19داده ﺷده
ھﺎی ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺻﺣﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ  1177راھﻧﻣﺎی
اﺳت .ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﻔﯾف در ﻣﺟرای ﺗﻧﻔﺳﯽ،
ﻣراﻗﺑﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ )ﺗﯾﻠﻔون ﺷﻣﺎره  (1177زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد.
ﻣرﯾض ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣرﯾﺿﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺧود از ﺑﯾن ﻣﯾرود.
اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ اﻣراض ﺟدی ﺗری ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﻧﮫ و ﺑﻐل/
اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮥ ﮐُﻠﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری
ﺳﯾﻧﮫ ﭘﮭﻠو ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯾﮕردﻧد .اﯾن وﯾروس از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ
از اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻔوﻧت.
ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣرﯾض و ﯾﺎ ھم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﻋطﺳﮫ ﻣﯾزﻧد ﯾﺎ
• ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﻋطﺳﮫ زدن و ﺳرﻓﮫ ﻧﻣودن
ﺳرﻓﮫ ﻣﯾﮑﻧد ،ﺳراﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋﻔوﻧت
ﻗﺳﻣت ﻋﻘب آرﻧﺞ ﺗﺎن را ﻣﻘﺎﺑل دھن و ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺎن ﻗرار ﺑدھﯾد.
از طرﯾﻖ ﻗطرات آب .اﮔر ﺷﻣﺎ در ﻣﺣﻠﯽ ﺑوده اﯾد ﮐﮫ در
آﻧﺟﺎ ﺷﯾوع اﯾن ﻋﻔوﻧت وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
• دﺳت ھﺎ را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.
ﺷﺧص در ﺗﻣﺎس ﺑوده اﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ وﯾروس ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎ آﻟوده
ﺑوده اﺳت ،در آن ﺻورت ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧطر زﯾﺎد اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن
ﻋﻔوﻧت روﺑرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد.
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