اطالعات از ( Islamic Relief Sverigeاسالیم ریلیف سوئد)
ی
وقت بیمار هستید  ،در خانه بمانید
اگر احساس ميكنيد بيمار هستيد و عالئىم مانند تورم  ،رسفه یا تب احساس ىم كنيد  ،نباید به افراد دیگر مراجعه کنید.
ی
دبستان نروید .در جمع حرکت نکنید .ی
حت اگر کىم بیمارى حس ميكنيد ،مهم است که
به محل کار  ،مدرسه یا پیش
ی
سالمت دیگران را به خطر نياندازيد.
ی
در خانه بمانید تا زمان كه احساس بيمارى داريد .در صورت بدتر شدن بيماريتون ىم توانید برای مشاوره پزشیک با
صی كنيد قبل از اينكه به کار يا مدرسه برويد.
بگیید .حداقل دو روز بعد از بهبود ر
شماره  1177تماس ر
ی
به بیمارستان ها یا خانه های افراد سالخورده مراجعه نكنيد .شما که با افراد مسن کار ىم کنید اگر رسفه یا رسماخوردگ
دارید نباید به رس کار بروید .دستورالعمل کارفرما را دنبال کنید!
به عالئم کد 19-توجه کنید
ی
ً
ی
عالئم آن عمدتا تب و رسفه است .تنفس  ،تنیک نفس  ،گلودرد  ،رسدرد  ،حالت تهوع  ،ماهیچه و مفاصل رنی از عالئم
ی
ی
خفیف هستند که خود بخود با مراقبت شخىص در خانه ،از ر ی
شایع است.
بي
بیشی افراد مبتال  ،دارای عالمتهاى
ی
میوند .وىل بعىص افراد بطور جدى بيمار ميشوند و به عنوان مثال دچار مشکالت تنفیس و ذات الریه ىم شوند.
ر
ً
مرتبا دستان خود را بشویید
احت روى دستان بطور ثابت ،ىم نشيند .اگر صورتتان یا دیگران را لمس کنید  ،بر ی
عفونت به ر ی
احت انتقال پيدا ىم كند.
دستان خود را به طور مکرر با صابون و آب گرم بشویید  ،انگشتان دست خود را بشویید و انگشت شست خود را
ی
عفون كننده ،تمام کنید.
فراموش نکنید  ،حداقل  20ثانیه این کار را انجام دهید و در صورت امکان با مايع ضد
همیشه هنگام ورود به خانه يا محل کار  ،وقتيكه از ربیون ىم اييد ،قبل از غذا  ،هنگام درست كردن غذا ،و بعد از
مراجعه به توالت دستان خود را بشویید .ی
یی
یی
شسي
شسي دست های خود را ندارید  ،ممکن است از گزینه
وقت گزینه
ی
عفون كننده  ،استفاده كنيد.
دست ها با ماده ضد
رسفه و عطسه الى بازو
عفونت هنگام رسفه و عطسه شیوع ىم یابد .ر ی
بي بازو و دست خود يا درون يك دستمال كاغذى رسفه كنيد .دستمال
كاغذى را هميشه درون سطل زباله بياندازيد و دستان خود را بشویید.
از لمس چشم  ،ی
بیت و دهان خودداری کنید
بیت و دهان ی
گسیش ىم یابد .از لمس چشم  ،ی
عفونت از طریق غشاهای مخایط چشم ها  ،ی
بیت و دهان خودداری
کنید.
ی
اسپيت)
مايع ضد عفون كننده (هند ر
ی
ی
اسیيت) استفاده کنید.
اگر صابون و آب در دسیس نیست  ،ىم توانید از مايع ضد عفون كننده (هند ر
ی
براى ی ی
بگیيد:
گرفي اطالعات بيشی ميتوانيد با اين شماره ها تماس ر
073-375 84 72
073-375 84 88

