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 برای مصاب شدگان به ویروس کرونا  طرزالعمل
 

شود. در مسج به  اگر اهل تورکو هستید و جواب تست کرونای شما مثبت معلوم شده است در مورد این موضوع با مسج به شما معلومات داده می 
 شما گفته خواهد شد که: 

 . ایدبه کرونا مصاب شده  •

 .باید در خانه بمانیدمقرر شده است که شما  •

 شوند همیشه نمبر ناشناس است. تماس می برای تماس تیلفونی نرس انتظاری بکشید. نمبری که از آن با شما به  •
 

 اید. تر به داکتر یا نرس خود اعالم کرده شود که پیش کرده می  جواب تست اطفالی که تیلفون نداشته باشند به آن نمبر تیلفونی روان

 
 یاد داشته باشید کرونا مصاب هستید این مطالب را به وقتی به ویروس 

 

 واگیردار دستور داده است که قرنطین باشید.  هایبیماریداکتر  •

از   پس و دیگران را مالقات کنید که برآییدتوانید از خانه در خانه بمانید. وقتی میروز شبانه  ۷حداقل باید پس از این که مصاب شدید  •
 مند بوده باشید. صحت کامال روز شبانه  ۲تان، حداقل بیماری

 کند. به دیگران نزدیک نشوید. کرونا از طریق شما به دیگران هم سرایت می  •

 . شودشما از دیگران جدا خانه و اتاق کنید بهتر است که  اگر همراه دیگران بود و باش می  •
o متر   ۲الی  ۱کنند حداقل یک خانه زندگی می توانید در خانه و اتاق جداگانه باشید از دیگر کسانی که همراه شما در اگر نمی

 فاصله ایمنی نگه دارید. 
o کند.خطر انتقال و سرایت ویروس را کم می   ،ماسک از استفاده 

تان خوب است، حق ندارید که از خانه برآیید و مثال به مارکت یا به کدام جای دیگری بروید. اگر به خرید  حتی اگر احساس کنید که حال  •
تان پشت  تان خرید را انجام بدهند و اجناس را برای از آشنایان خود بخواهید که برای ضرورت دارید یا کدام چیز دیگری   خوراکیمواد 

 در خانه بگذارند. 

 کنید استفاده نکنید.از فضاهای مشترک عمارتی که در آن زندگی می  •

 مهمان به خانه خود دعوت نکنید. •
 

 پاک خودتان خشک کنید. دست  ارا ب  های خود را شسته کنید و آنهادست  •

 بار مصرف استفاده کنید.وقت سرفه و عطسه از دستمال کاغذی یک  •

 .تهویه کنید هاها و روزنه کلکینهوای خانه را مثال از طریق باز گذاشتن  •
 

 قدر کافی استراحت کنید و مایعات بنوشید. یاد داشته باشید که به به •

 دواهای تسکینی که از داروخانه و بدون ضرورت به نسخه داکتر قابل تهیه هستند، کم کنید. توانید تب و درد خود را با می •

تان بدتر شد به مرکز صحی تیلفون کنید. اگر  تشویش پیدا کردید یا حال حالت خود را تحت نظر داشته باشید و اگر نسبت به صحت خود  •
 . استفاده کنیدماسک ناچار شدید که به داکتر مراجعه کنید 

 
 

 تماس شد؟ چه وقت باید با مرکز صحی به 
 

تان سخت شد،  تان چنان خراب شد که خیزیدن از تختخواب برای قدر کافی مایعات بنوشید یا حالت قیدی شدید و مثال نتوانستید بهاگر دچار نفس 
 به مرکز صحی یا داکتر تیلفون کنید.عاجل 
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تان به ویروس کرونا مصاب عضوی از فامیل طرزالعمل برای وقتی که 
 شده باشد

 
 واگیردار دستور داده است که قرنطین باشید.  هایبیماریداکتر  •

 احتمال دارد که شما هم به ویروس کرونا مصاب شده باشید.  •

 . نگاه کنیداند« را »طرزالعمل برای کسانی که در معرض ویروس کرونا قرار گرفته  •

 
 کنید شده مراقبت میمصاب شخص بالغی کهوقتی که از طفل یا 

 مراقبت کند.  است  مصاب شده کسی که از  و همیشه همان شخص  شخص بالغ  باید فقط یک نفر •

 مستقیما در صورت شما سرفه نکند. ،شده مراقب باشید که شخص مصاب  •

لمس کرده باشید، با شخص  شده را الخصوص همیشه وقتی که شخص مصاب های خود را شسته کنید. علی دار دست شکل دوامبه •

 های او را رسیدگی کرده باشید. پاک ها و جان پاک ها یا روی بوده باشید یا دستمال  ی شده در یک جامصاب 

 فاده کنید. ماسک است  •

 تیلفون کنید.رکز صحی م  بهو اگر ضرورت پیدا شد   اشیدنظر داشته ب حال شخصی را که مصاب شده است تحت  •

 نوشد. شده به اندازه کافی مایعات می اطمینان پیدا کنید که شخص مصاب  •

 د. ن که حاوی شکر باش  بخورانیدهایی رد او را نوشیدنین نداطفل اشتهای خوراک خورد راگ •

و دیگران را   برآیدد از خانه توان وقتی می او د. در خانه بمان روز شبانه  ۷حداقل باید   پس از این که مصاب شد ،شدهمصاب شخص  •
 د. مند بوده باشصحت   کامال روزشبانه   ۲، حداقل اشاز بیماری  پس د که مالقات کن 

 
 ، او را نزد داکتر ببرید: دهای زیر را داشته باش و نشانه   هاعارضه ر طفل هر کدام از  اگ

 

 . سخت باشدبرایش نفس کشیدن  •

 . رنگ شود فوالدی آبی یا پوستش  •

 . مایعات ننوشد افی اندازه کبه •

 . دار استفراغ کندیا دوام شدید •

 .نشان ندهد یالعملدام چیزی عکس از خواب نخیزد یا به ک •

 . که حتی نخواهد در آغوش گرفته شود  و ناراحت باشدخلق کج آنقدر •

 . ها گم شوند اما دوباره با تب و سرفه بدتر پیدا شوند و نشانه  هاعارضه  •

 
 ش ستن کاالهایو ش  شدهاتاق و خانه شخص مصابکاری پاک

 
  بیندازید.داخل خریطه تقیما مس، از استفاده بعد ها را های کاغذی و ماسک دستمال باشد.  زباله خریطه شده باید در اتاق شخصی که مصاب  •

ها را لمس  هر وقت زباله یاد داشته باشید که به . زیدبینداببرید و عمارت خود   نیداباطله  را به آن بعد بسته کنید و خریطه زباله را سر 
 های خود را شسته کنید.دست  کنیدهای استفاده شده و چیزهای مشابه آن را لمس می دستمال کنید یامی

شوینده  با مواد  هر روز  ( بایدهادستگاه هایریموت ها و پ مل هایچ سوی ،  درهای که با دست لمس شوند )مثال دستگیر سطوحکلگی  •
 . کاری شوند پاک ، یمعمول

 اند(.در نظر گرفته شده  هاخانه کننده که برای استفاده در  کاری شوند )مثال با مواد ضدعفونی هر روز باید پاک ب فضاهای تشنا •

که   یدن غیرضروری به کاالهای دست زحتما از مواد شوینده استفاده کنید. از   .ته کنیددرجه شس ۹۰تا  ۶۰آب  باها را و شیت  هاروجانی  •
  ن با آب و صابو دقت به  های خود را ، دست رسیدگی کردید هایی که باید شسته شوندالابه ک وقتی  باید پسان شسته شوند خودداری کنید.

 ک کنید.کننده حاوی الکل پا را با مواد ضدعفونی  تانهایدست یا شسته کنید 
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 اند کرونا قرار گرفته روسیکه در معرض و یکسان یطرزالعمل برا
 

 واگیردار دستور داده است که قرنطین باشید.  هایبیماریداکتر  •

 کرونا مصاب شده باشید. احتمال دارد که شما هم به اید و ست در تماس بوده شخصی که به کرونا مصاب شده ابا  •

 . بمانندقرنطین   در روزشبانه  ۱۰اند باید کسانی که در معرض ویروس کرونا قرار گرفته  •

 در قرنطین:  •
o پرهیز کنید. خانواده فامیل و های غیرضروری با اعضای س از تما 
o  اما به این شرط که از  آیید توانید از خانه برمی . نزدیک شوید، دخانه شما نباشن جزو اهل اشخاصی که کدام حق ندارید که به

 فاصله نگه دارید.متر  ۲ الی ۱دیگران 
o های ورزشی و  سالون آرایشگاه، مکانداروخانه،  ، مراکز خرید،صروفیت شغلی خود، به مارکتحق ندارید که مثال سر م

مومی اشتراک کنید چون در چنین  رویدادهای عمراسم و یا در  ل برویدهایی از این قبی تفریحی، کلیسا، مسجد یا دیگر جای
 به اشخاص دیگر پرهیز کنید. بودنجاهایی سخت خواهد بود که از نزدیک 

o  هم که در دوره قرنطین باشد حق ندارد سر   بالغیوجوان حق ندارد که به کودکستان یا مکتب برود. شخص طفل یا ن
 غلی خود برود. مصروفیت ش

 ها هستند:تبط با مصاب شدن به ویروس کرونا این های مرو نشانه  هاعارضه 

 سردردی  •

 اختالل در حس بویایی یا چشایی  •

 آبریزش یا گرفتگی بینی  •

 سرفه  •

 قیدی نفس •

 حالی، خستگی بی •

 دردهای عضالنی  •

 ی گلونخراشیدگاحساس  دردی، گلون •

 تب •

 بد شدن، استفراغ دل  •

 اسهال  •

 ام تست کرونا وقت رزرو کنید:رای انجلفون کنید و ب ، تی کرونا را داریدویروس شبیه حالت مصاب شدن به  هایها و نشانه اگر عارضه 

 ۰۲  ۲۶۶  ۲۷۱۴: : کرونا در تورکو یمشاورت  لفونی ت نمبر  •

 ۰۲ ۲۶۶ ۲۰۱۲  ، نمبر تیلفون:ادر مورد کرون  نی و متعلم  مکاتب ی برا ی خدمات مشاورت صح •

 ۰۲ ۳۱۳ ۸۸۰۰تیلفون: ، نمبر منطقه تورکو خدمات بخش عاجل مشترک •
 ۱۱۶ ۱۱۷تیلفون:  ، نمبرآخر هفته یهنگام رخصت  خدمات بخش عاجل •

 بپوشانید. با دستمال کاغذی خود را  دهان و بینید یا ی ماسک استفاده کن  دی که به داکتر مراجعه کن  دی اگر ناچار شد
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و  باشدگرفته معرض کرونا قرار از اعضای فامیل من در  کسیکدام اگر 
 ، من باید چه کار کنم؟که خود را قرنطین کند شوددستور داده  به او

که به کرونا مصاب شده است و احتمال دارد که  ، نزدیک کسی بوده را قرنطین کندد شخصی که به او دستور داده شده است که خو •
 بیماری به او هم سرایت کرده باشد. 

د شد  ن قرنطین نخواهد ن کن می زندگیدر یک خانه  را قرنطین کند د شخصی که به او دستور داده شده است که خو چنین که با  کسانی •
 د(. ن رفته باشگن در معرض ویروس کرونا قرار جداگانه  انخودشکه  این ر ب  مشروط)

به   ابتالی اوپسان اما ممکن است که  رسدنظر می به مند صحت حاال   را قرنطین کندد شخصی که به او دستور داده شده است که خو •
های بیماری شد باید برای انجام تست  ها و نشانه اگر دچار عارضه نظر گرفته شود و شود. باید وضعیت صحی او تحت معلوم  کرونا 

 کرونا مراجعه کند. 

، دیگر اعضای فامیل باید  های بیماری شدها و نشانه دچار عارضه  را قرنطین کندد شخصی که به او دستور داده شده است که خواگر  •
های  ها و نشانه و دچار عارضه  را قرنطین کندد شخصی که به او دستور داده شده است که خو. لبانه خود را قرنطین کنندداوطل شکبه

 تست کرونا بدهد.ی شده است باید بیمار

کلگی اعضای دیگر فامیل هم در  که  خواهد داد دستور    رداری واگ یهای ماری ب داکتر  آمد اگر جواب تست ویروس کرونا مثبت  -
 یماری مصاب شده است در خانه ایزوله شود. به ب شخصی که قرار بگیرند و   نی قرنطدوره  

 د را پایان بدهند.بانه خوقرنطین داوطل توانندمی  ، دیگر اعضای فامیلاگر جواب تست منفی آمد -
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