
COVID-19 ویروس جدیدى است که از طریق بزاق دهان یا قطره هاى ریز بینى شخص بیمار در هنگام سرفه یا عطسه گسترش مى یابد. 
 COVID-19  تنها آنفوالنزا نیست. بسیار مسرى تر است و مى تواند با سرعت بسیار زیادى در جوامع ما  پخش و گسترش یابد. 

پیشگیرى تنها راه محدود کردن گسترش ویروس COVID-19  است. 
توصیه هاى زیر را جهت محافظت از خود، خانواده ها و جماعت هایتان به کار ببندید. 

AKDN: COVID-19    بولتین ویژه

عالئم: 

•  عالئم شایع : تب، سرفه، مشکل در تنفس 

•  عالئم شدید : درد و فشار مداوم در قفسه ى سینه، مشکل در تنفس، گیجى یا کاهش 

سطح هوشیارى، رنگ لب ها یا صورت متمایل به آبى است.   

گروه هاى پر خطر:  

• گروه سنى باالى 70 سال. 

• خانم هاى باردار 

• افرادى که بیمارى هاى زمینه اى مانند بیمارى هاى قلبى، دیابت، آسم و سرطان دارند. 
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در خانه بمانید. 
•  تنها براى خرید اقالم بسیار ضرورى مانند مواد غذایى و چیزهایى که بسیار مورد نیاز هستند، خانه را ترك کنید.  

•  از استفاده از وسایل حمل و نقل عمومى، تاکسى و یا استفاده از خدمات مشترك جدا پرهیز نمایید. 

•  چنانچه مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومى هستید، حتما، فاصله ى مطمئنه از سایر مسافران را رعایت نمایید و از تماس با سطوح خود دارى کنید.  

•  ممکن است دولت شما براى جلوگیرى از انتشار این ویروس، محدودیت هاى بیشترى وضع کرده باشد، شما باید براى کمک به کاهش خطر ابتالى خودتان به این بیمارى، از این قوانین پیروى 

کنید.  
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در هنگام عطسه یا سرفه جهت پیشگیرى از انتشار ویروس از دستمال یا آرنج تان استفاده کنید. 4
•  داخل کف دستتان سرفه نکنید. 

•  در هنگام عطسه یا سرفه، دهان و بینى خود را با دستمال بپوشانید: دستمال را داخل سطل زباله ى در دار بیندازید و حتما پس از آن، دستانتان را بشویید. 

درصورت احساس بیمارى، خود را قرنطینه کنید. 5
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•  چنانچه بیمار هستید، یا در صورت مشاهده ى هر یک از عالئم فوق، خود را به مدت 14 روز قرنطینه کنید و این کار درست از زمانى باید آغاز شود که احساس کردید، 

بیمار شده اید. 

•  در خانه، خود را با ماندن در جایى جداىِ از سایر افراد خانواده قرنطینه کنید. در فضاهاى مشترك، حداقل یک متر با سایرین فاصله داشته باشید. 

•  مى توانید پس از گذشت 14  روز قرنطینه، چنانچه تب یا هر یک از سایر عالئم را نداشتید، مى توانید از حالت قرنطینه خارج شوید.  

•  پس از زمان قرنطینه، فاصله خود با سایرین را همچنان حفظ کنید. 

 دست هایتان را بشویید. 
•  تا آنجا که مى توانید دست هایتان را به طور مرتب با آب و صابون  به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید. 

•  حتماً جلو و پشت دستانتان و بین انگشتانتان را بشویید. 

•  پس از شستشو، دستان خود را با حوله ى تمیز یا به صورت طبیعى خشک کنید. 

• با دستان شسته نشده، چشم ها، بینى و دهانتان را لمس نکنید. 

2

از تماس با دیگران خود دارى کنید. 
•  به محل کار، مدرسه یا سایر جاهایى که ممکن است جمعیت زیادى در آنجا باشند، نظیر مکانهاى تجمعات عمومى، جشن هاى عمومى و سالن هاى عبادى نروید. 

•  از طریق دست دادن و در آغوش گرفتن، با دیگران تماس فیزیکى برقرار نکنید. 

•  درخانه تان میزبان کسى نباشید و بازدید کننده اى را به خانه ى خود راه ندهید، مگر در موارد خیلى ضرورى( مانند مراجعه پرسنل سیستم هاى بهداشتى ودرمانى) 

•  از تماس با سالمندان و یا سایر افرادى که در معرض خطر ابتالى بیشترى قرار دارند، حتما پرهیز نمایید. 

•  نوه ها را از پدربزرگ و مادربزرگ ها دور نگه دارید، (مهم است کودکان را از بزرگترها و افراد آسیب پذیر دور نگه دارید). 

•  اطمینان حاصل نمایید که فضاهاى مشترك در خانه ى شما داراى جریان هواى مطلوب هستند، تا جایى که مى توانید پنجره ها را باز کنید.  اطمینان حاصل نمایید که فضاهاى مشترك در خانه ى شما داراى جریان هواى مطلوب هستند، تا جایى که مى توانید پنجره ها را باز کنید. 

•  چنانچه در شرایطى هستید که نمى توانید مانع  از تماس خودتان  با دیگران باشید، حتماً همیشه یک متر فاصله  از دیگران را رعایت کنید. 
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