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ﺑﯾﻣﺎری واﯾرس ﮐروﻧﺎ (COVID-19) ٢٠١٩

ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺎز دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﻔﮭﻣﯾد
اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ زودی ﺗﻐﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .آﺧرﯾن اطﻼﻋﺎت روز را ﺑدﺳت اورﯾد در:
ﻣرﮐز ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﺑﯾﻣﺎری )ﺳﯽ دی ﺳﯽ(bit.ly/cdccoronavirusinfo
اداره ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ارﯾزوﻧﺎ )ای دی اﯾﭻ اﯾس( bit.ly/adhscoronavirus
 RISPﻧﯾت http://www.rispnet.com/medical/

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

 COVID-19ﭼﯾﺳت؟
ﺑﯾﻣﺎری واﯾرس ﮐروﻧﺎ  ,٢٠١٩ﯾﺎ  ,COVID-19ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑﮫ ﺷﺧص
دﯾﮕر اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﺷود .واﯾرس ﮐﮫ از ان  COVID-19ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺷﮭر وھﺎن
ﮐﺷور ﭼﯾن در ﻣﺎه دﺳﻣﺑر ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد .ﻣردم از ﭼﯾن و آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ اﺑﺎ و اﺟداد آﻧﺎن از ﭼﯾن اﺳﺗﻧد
ﺑﮫ ﻧﺳﺑت دﯾﮕران ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺗﺿرر ﻧﯾﺳﺗﻧد .ھر ﺷﺧص ﻗطﻊ ﻧظر از ﮐﻠﺗور ﯾﺎ ﻣﻠﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼ ﺷود.

 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 ﻣﺑﺗﻼ ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻗطره ھﺎ در دھﺎن و ﯾﺎ ﺑﯾﻧﯽ اﺷﺧﺎص ﻧزدﯾﮏ ﺟﺎی ﺑﮕﯾرد و ﯾﺎ ھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ
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.

ﻋﻼﯾم آن ﭼﯾﺳت؟
ﻋﻼﯾم  COVID-19از ﻣﻼﯾم اﻟﯽ ﺷدﯾد ﺑوده و ﺷﺎﻣل

ﺗب

ﺳرﻓﮫ

و ﻣﺷﮑل در ﺗﻧﻔس ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد؟
ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ھر ﺷﺧص ﺑﮫ  COVID-19ﻣﻣﮑن اﺳت ,وﻟﯽ ﻋﻼﯾم آن در ھر ﺷﺧص ظﺎھر ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
 COVID-19ﻋﻼﯾم ﺧﻔﯾف دارﻧد و ﻣﯾﺗواﻧﻧد درﺧﺎﻧﮫ آرام ﺑﮑﻧﻧد و ﺻﺣﺗﯾﺎب ﺷوﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﺑﺳﺗر ﺷدن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ دارﻧد .در ھر ﻋﻣر ﻣردم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾﻣﺎر ﺷوﻧد ,وﻟﯽ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻋﻣرﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر از  ۶٠ﺳﺎل اﺳت
و اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣﯽ دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮑر ,ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ,ﺳرطﺎن ,و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ را دارﻧد در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗر
اﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺗﻼ ﺑﮫ ﻧوع ﺷدﯾد ﺗرﯾن ﺑﯾﻣﺎری  COVID-19ﺷوﻧد .ﻋوارض  COVID-19ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺷﻣول ﺣﺎﻻت ﺟدی ﺑﺎﺷﻧد
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣرﻗﮫ ﯾﺎ ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻠﯾﮫ ,و در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ﻣرگ.

ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺧود و دﯾﮕران را ﺣﻔﺎظت ﮐﻧم؟
§
§
§
§
§
§
§

دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را ﺑﮫ آب و ﺻﺎﺑون ﺑرای  ٢٠ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾد  -ﺑﺧﺻوص ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺷﻧﺎب ﯾﺎ ﺻﻔﺎ ﮐردن ﺑﯾﻧﯽ ,و ﻗﺑل
از ﺧوردن ﻏذا.
ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ﺧود را ﺑﮫ آرﻧﺞ ﺧود و ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.
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 وﻻﯾﺗﯽ ﺧود را ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﯾد.
در ﮐم ﮐردن ﺳرﻋت ﺷﯾوع ﺳﮭم ﺧود را ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺟﺎرﺗﮭﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺷد .در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ھرﻗدر ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺧوب اﺳﺗﯾد و ﺑﺧﺻوص اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﯾﻣﺎر اﺳﺗﯾد.
 20ﮫﯾﻧﺎﺛ

ﺑرای ﻛﻣك ﺑﮫ ﮐﺟﺎ رﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﯾد ,ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ و ﯾﺎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
داﮐﺗر ﺧود زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد .اﮔر داﮐﺗر ﻧﮫ دارﯾد ,ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣراﻗﺑت ﻓوری زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد .اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت  COVID-19ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد و داﮐﺗر ﺷﻣﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ,ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧود را
از ﺧﺎﻧواده در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧزوی ﺑﺳﺎزﯾد و اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد از ﯾﮏ ﺗﺷﻧﺎب ﺟدا اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ را
ﻟﻣس ﻧﮫ ﮐﻧﯾد .دﺳﺗﮭﺎی ﺗﺎن را ﭼﻧد دﻓﻌﮫ ﺑﺷوﯾد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﮐﺗر ﺷﻣﺎ ﻧﮫ ﮔوﯾد از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﻧﮫ ﺷوﯾد,
ﻣﮕر ﮐﮫ ﻋﻼﯾم 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.
اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد ﻣﮭﺎﺟران ارﯾزوﻧﺎ
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