در ﻣورد وﯾرس ﮐروﻧﺎ ﺟدﯾد و ﻣرﯾﺿﯽ
)(covid- 19
از دﺳﻣﺑر  2019ﺑﮫ اﯾن طرف ﯾﮏ وﯾروس ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎ در ﺟﮭﺎن
اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣرﯾﺿﯽ ﮐﮫ اﯾن وﯾروس ﺑﺎﻋث آن ﻣﯽ ﮔردد ) covid-
 (19ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود.

اﮐﺛرﯾت اﻓراد اﻧدک ﻣرﯾض ﻣﯽ ﺷوﻧد
اﮐﺛرﯾت اﻓراد اﻧدک ﻣرﯾض ﺷده ،ﺗب داﺷﺗﮫ و ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﻣﺷﮑل ﺧود ﺑﺧود از ﺑﯾن ﻣﯾرود .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻌداد دﯾﮕر دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت
ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺳﯾﻧﮫ و ﺑﻐل /ﺳﯾﻧﮫ و ﭘﮭﻠو ﮔردﯾده ،ﺑﮫ طور ﺟدی ﻣرﯾض ﻣﯽ
ﺷوﻧد.

ھﻔت ﻣﺷوره و راھﻧﻣﺎی ﺳﺎده ﺑرای اﯾن ﮐﮫ از ﺧود و دﯾﮕران
ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾﯾد:
 .1اﮔر ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﻔﯾف از درد ﮔﻠو ،ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ
رﯾزش آب از ﺑﯾﻧﯽ /زﮐﺎم را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،در ﻣﻧزل ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﺑﻌد از آن ﮐﮫ ﺻﺣﺗﯾﺎب ﺷدﯾد ﺣداﻗل ﺑرای  48ﺳﺎﻋت
در ﻣﻧزل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
 .2دﺳت ھﺎی ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺻﺎﺑون و آب ﮔرم و ﺣد اﻗل ﺑرای 20
ﺛﺎﻧﯾﮫ ،زﯾﺎد ﺑﺷوﯾﯾد.
 .3زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺷﺳﺗن دﺳت ھﺎ وﺟود ﻧدارد از "ﻣواد ﺿد
ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای دﺳت ھﺎ" اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .4از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد ﻣرﯾض ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .5از دﺳت زدن ﺑﮫ ﭼﺷم ھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ دھن ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .6در ھﻧﮕﺎم ﻋطﺳﮫ زدن ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﻧﻣودن ﻗﺳﻣت ﻋﻘب آرﻧﺞ ﺗﺎن ﯾﺎ
ھم ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی را ﻣﻘﺎﺑل دھن و ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺎن ﻗرار ﺑدھﯾد.
 .7اﮔر ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣرﯾﺿﯽ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد،
ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﻧﯾد.

اﯾن وﯾروس از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻣرﯾض و ﯾﺎ ھم زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ او ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﻣﯽ زﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح از
طرﯾﻖ"ﻋﻔوﻧت ﺗوﺳط ﻗطرات ﻣﺎﯾﻊ" اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻌﻣوﻻَ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﻣرﯾﺿﯽ ﺧﻔﯾف ﺑوده و در اﮐﺛر ﻣوارد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭘﻧﺞ
روز ﺑﻌد از آن ﮐﮫ ﺷﺧص آﻟوده ﮔردﯾد ،ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ ظﺎھر ﺷدن
اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣدت ﮐﻣﺗر و ﯾﺎ ھم ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺞ روز ﻧﯾز
ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
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ﺳرﻓﮫ
ﺗب
ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ
رﯾزش آب از ﺑﯾﻧﯽ /زﮐﺎم
درد ﮔﻠو
ﺳردرد
درد در ﻋﺿﻠﮫ ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﻔﺻل ھﺎ
دﻟﺑدی /ﺗﮭوع

اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد ﻣﻣﮑن ﺷدﯾدﺗر ﻣرﯾض ﺷوﻧد
ﯾﮏ ﺗﻌداد اﻓراد ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺷدﯾدﺗر روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺷﮑﻼت
ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺳﯾﻧﮫ و ﺑﻐل /ﺳﯾﻧﮫ و ﭘﮭﻠو.
اﮐﺛرﯾت اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرﯾﺿﯽ ﺷدﯾد ﺗر روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻓراد ﻣﺳن
ﺑﺎﻻی  80ﺳﺎل ھﺳﺗﻧد .ﺣﺗﯽ اﻓرادی دارای ﻣرﯾﺿﯽ ھﺎی ﻣزﻣن ﻗﻠﺑﯽ و
ﻣرﯾﺿﯽ ھﺎی رﯾوی )ﺷَش ھﺎ( و ﯾﺎ ھم اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن ﻧﯾز ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺷدﯾدﺗر ﻣرﯾض ﺷوﻧد.

•
•

•

ﺑرای ﺳوال ھﺎی ُﮐﻠﯽ در ﻣورد ﻣرﯾﺿﯽ  covid-19ﺑﮫ
ﺷﻣﺎرۀ  113 13زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد.
ﮔر ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯾد در ﻣﻧزل از ﺧود ﻣراﻗﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﺎﯾد ﺑرای
درﯾﺎﻓت راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻣﺷورت ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎرۀ
ن
ﺳ��ﺪی و اﻧگﻠ��(
 1177زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد) .بﻪ
در ﺣﺎﻟت ھﺎی ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ در ﻣﻌرض ﺗﮭدﯾد ﻗرار دارد ﺑﮫ
 112زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﻧوﻧﯽ
و ﺟواب ھﺎ ﺑﮫ ﺳوال
ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ در
www.folkhalsomyndigheten.se/
covid-19

Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19, Dari 2020-03-13

 covid-19ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﮐُﻠﯽ ﻣرﯾﺿﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﺷﺎﻧﮫ
ذﯾل ،ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد:

ﺷﻣﺎره ﺗﯾﻠﻔون ھﺎی ﻣﮭم

