
 

)COVID-19( ٢٠١٩بیماری وایرس کرونا   
بھ چھ چیزی نیاز دارید کھ باید بفھمید  

 
 

این معلومات بھ زودی تغیر می یابد. آخرین اطالعات روز را بدست اورید در:  
  bit.ly/cdccoronavirusinfo مرکز برای کنترول بیماری (سی دی سی)

bit.ly/adhscoronavirusاداره خدمات صحی اریزونا (ای دی ایچ ایس)   
RISP نیت  http://www.rispnet.com/medical/  

 

 

وایرس کرونا در اریزونا منتشر می شود.  
 ھر شخص باید برای حفاظت خود و دیگران گامھای را بردارد. 

 

COVID-19 چیست؟  
 
 

, یک بیماری تنفسی است کھ از یک شخص بھ شخص COVID-19, یا ٢٠١٩بیماری وایرس کرونا 
بھ میان می آید برای اولین بار در شھر وھان  COVID-19دیگر انتقال می شود. وایرس کھ از ان 

شناختھ شد.  مردم از چین و آنانیکھ ابا و اجداد آنان از چین استند  ٢٠١٩کشور چین در ماه دسمبر سال 
بھ نسبت دیگران بیشتر از این بیماری متضرر نیستند. ھر شخص قطع نظر از کلتور یا ملیت می تواند 

مبتال شود.  COVID-19بھ    
 
 
 

 COVID-19چطور منتشر می شود؟  
 
 

 

بھ گونھ عموم این وایرس از یک شخص بھ شخصی دیگر سرایت می کند, از طریق ارتباط 
نزدیک, و از طریق قطره ھای تنفسی در صورتیکھ یک شخص مبتال عطسھ یا سرفھ می کند. 

ھم ممکن است بھ  ممکن است این قطره ھا در دھان و یا بینی اشخاص نزدیک جای بگیرد و یا
ریھ ھا استنشاق شوند. این وایرس ممکن است از سطوح آلوده شده و از طریق لمس صورت و 

دھان بھ دستھای شستھ نشده نیز انتقال یابد.  

 

 

عالیم آن چیست؟  
 

 از مالیم الی شدید بوده و شامل COVID-19عالیم 
 

  و مشکل در تنفس میباشند سرفھ تب 

 

   

 

Dari 



 

 

مبتال شده می تواند؟ COVID-19چھ کسی بھ   
 
 

ممکن است, ولی عالیم آن در ھر شخص ظاھر نمی شوند. بسیاری از مردم مبتال بھ  COVID-19مبتال شدن ھر شخص بھ 
COVID-19  عالیم خفیف دارند و میتوانند درخانھ آرام بکنند و صحتیاب شوند. بعضی از مردم بسیار بیمار می شوند و نیاز

سال است  ۶٠ولی اشخاصی کھ عمرشان بیشتر از بھ بستر شدن در شفاخانھ دارند. در ھر عمر مردم ممکن است بیمار شوند, 
و اشخاصی کھ مشکالت صحی دیگر مانند شکر, بیماری قلبی, سرطان, و بیماریھای تنفسی را دارند در معرض خطر بیشتر 

می توان مشمول حاالت  جدی باشند  COVID-19عوارض  شوند. COVID-19اند کھ میتال بھ نوع شدید ترین بیماری 
ا عدم فعالیت کلیھ, و در بعضی حاالت مرگ.مانند محرقھ ی  

 

 
چطور می توانم خود و دیگران را حفاظت کنم؟  

 
 

بخصوص بعد از استفاده از تشناب یا صفا کردن بینی, و قبل  -ثانیھ بشوید  ٢٠دستھای خود را بھ آب و صابون برای  §
از خوردن غذا.  

دستمال بپوشانید.سرفھ و عطسھ خود را بھ آرنج خود و یا بھ یک  §  
چشمان, بینی و یا دھان خود را بھ دستھای شستھ نشده لمس نھ کنید. §  
از اشخاص بیمار دور باشید. §  
چیزھا و سطوح را بھ طور منظم پاک و ضد عفونی کنید. §  
راھنمایی ھای داکتر و ادارات صحی والیتی خود را تعقیب کنید. §  
ری از تجارتھا بستھ خواھند شد. در خانھ بمانید ھرقدر کھ ممکن در کم کردن سرعت شیوع سھم خود را بگیرید. بسیا §

است حتی اگر شما خوب استید و بخصوص اگر شما بیمار استید.  
 

 
 

 

برای كمك بھ کجا رفتھ می توانم؟  
 
 

 

مبتال شده اید, قبل از رفتن بھ کلینیک و یا شفاخانھ بھ  COVID-19اگر شما فکر می کنید کھ بھ 
اگر نتیجھ اگر داکتر نھ دارید, بھ نزدیکترین مراقبت فوری زنگ بزنید.  داکتر خود زنگ بزنید.

کوشش کنید کھ خود را  شما مثبت باشد و داکتر شما گفت کھ در خانھ بمانید, COVID-19معاینات 
ید و اگر ممکن باشد از یک تشناب جدا استفاده نمایید. ھیچ کسی را از خانواده در خانھ منزوی بساز

لمس نھ کنید. دستھای تان را چند دفعھ بشوید. تا زمانی کھ داکتر شما نھ گوید از خانھ بیرون نھ شوید, 
مگر کھ عالیم شما بدتر شوند و بھ مراقبت طبی بروید.  

 
  

 
خود و جامعھ خود را از وایروس بیماری کرونا حفاظت نمایید.   

دستھای خود را بار بار شستھ و در خانھ بمانید!  
یکجا ما میتوانیم جلو انتشار وایرس کرونا را بگیریم.  

 
اریزوناایجاد شده توسط برنامھ استقرار مجدد مھاجران   

(Arizona Refugee Resettlement Program) 
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