
 

-COVID( 2019بیماری کروناویروس  19(  
ھای ضروری دانستنی  

 
 

:با مراجعھ بھ منابع زیر، ھمواره از جدیدترین اطالعات موجود مطلع شوید. سرعت در حال تغییر است این اطالعات بھ  
Centers for Disease Control, CDC (bit.ly/cdccoronavirusinfo(مراکز کنترل بیماری   

Arizona )(Arizona Department of Health Services, ADHS  bit.ly/adhscoronavirusاداره خدمات درمانی   
NetRISP http://www.rispnet.com/medical /  

 

 

.درحال شیوع است Arizonaکروناویروس در منطقھ   
 . ھمھ افراد باید برای محافظت از خود و دیگران اقداماتی را انجام دھند

 

 

COVID چیست؟ 19-  
 

 
-COVID، یا ھمان 2019بیماری کروناویروس  ، نوعی بیماری تنفسی است کھ از شخصی بھ 19
-COVIDویروسی کھ باعث . شود شخص دیگر منتقل می در  2019شود ابتدا در ماه دسامبر  می 19

اند نسبت بھ سایرین در  افراد اھل چین و آنھایی کھ اجدادشان چینی بوده. شھر ووھان چین شناسایی شد
-COVIDھر فردی با ھر فرھنگ و ملیتی ممکن است بھ . نیستندپذیرتر   مقابل این ویروس آسیب 19 

. مبتال شود   
 

 
COVID کند؟ چگونھ شیوع پیدا می 19-  

 
 

 

این ویروس عمدتاً در تماس نزدیک از شخصی بھ شخص دیگر  از طریق ریزقطرات تنفسی کھ 
توانند در داخل  این ریزقطرات می. یابد شود شیوع می با سرفھ یا عطسھ شخص مبتال ایجاد می

تواند  این ویروس می. ھا شوند عمل دم وارد ریھدھان یا بینی افراد پیرامون فرود آیند یا احیاناً طی 
.ھا شیوع پیدا کند از راه لمس سطوح آلوده و سپس لمس صورت یا دھان تا قبل از شستن دست  

 

 

عالئم این بیماری چیست؟  
 

-COVIDشدت عالئم   شود از خفیف تا حاد متغیر است و شامل موارد زیر می 19
 

  تنگی نفس سرفھ تب 

 

   

 

Farsi 



 

 

COVIDچھ کسانی احتمال دارد بھ  مبتال شوند؟ 19-  
 
 

-COVIDھرکسی ممکن است بھ  بسیاری از افراد مبتال بھ . مبتال شود، اما اینطور نیست کھ ھمھ دارای عالئم باشند 19
COVID- شود و نیاز  ھا حالشان بسیار بد می بعضی. یابندتوانند با استراحت در منزل، بھبود  تنھا عالئم خفیفی دارند و می 19

سال و افراد مبتال بھ  60در افراد باالی افراد در ھمھ سنین ممکن است بیمار شوند، ولی . بھ بستری در بیمارستان دارند
واسطھ  ھای تنفسی احتمال بیشتری وجود دارد کھ بھ ھای پزشکی مثل دیابت، بیماری قلبی، سرطان و بیماری عارضھ

COVID- -COVIDعوارض ناشی از  .شدیداً بیمار شوند 19 الریھ یا نارسایی کلیھ،  ھای حاد مثل ذات عبارتند از بیماری 19
.و در بعضی موارد مرگ  

 

 
توانم از خود و دیگران محافظت کنم؟ چطور می  

 
 

–ثانیھ با آب و صابون بشویید  20ھایتان را حداقل  دست § بخصوص بعد از رفتن بھ دستشویی یا فین کردن و قبل از  
.غذا خوردن  

.موقع سرفھ یا عطسھ، دھانتان را با آرنج یا دستمال بپوشانید §  
.ھای نشستھ خودداری کنید دستاز لمس کردن چشم، بینی یا دھان خود با  §  
.از تماس نزدیک با افراد بیمار خودداری کنید §  
.اشیاء و سطوح را مرتب تمیز و ضدعفونی کنید §  
.ھای بھداشت ایالتی را رعایت فرمایید ھای پزشک و سازمان دستورالعمل §  
تا جای . تعطیل خواھند بودبسیاری از کسب و کارھا . در کاستن از سرعت شیوع این بیماری، سھم خود را بجا آورید §

.ممکن در خانھ بمانید، حتی اگر حالتان خوب است و بخصوص اگر بیمار ھستید  
 

 
 
 

توانم بروم؟ برای دریافت کمک بھ کجا می  
 
 

 

-COVIDکنید مبتال بھ  اگر فکر می ھستید، قبل از مراجعھ بھ درمانگاه یا بیمارستان با پزشکتان  19
اگر آزمایش . ھای فوری تماس بگیرید ترین مرکز مراقبت اگر پزشکی ندارید، با نزدیک .بگیرید تماس

COVID- سعی کنید خود را  شما مثبت بود و پزشکتان بھ شما گفت برای بھبود در خانھ بمانید، 19
بھ ھیچ . داز سایر افراد خانواده در منزل جدا کنید و در صورت امکان از دستشویی مجزا استفاده نمایی

بھ شما اجازه نداده است، از خانھ تا وقتی پزشکتان . ھایتان را مرتب بشویید دست. کس دست نزنید
.خارج نشوید مگر در مواقعی کھ بھ خاطر تشدید عالئم، الزم شود بھ خدمات پزشکی مراجعھ نمایید  

 
  

 
.ھای ناشی از بیماری کروناویروس در امان نگھ دارید جامعھ را از آلودگی خود و  

!ھایتان را مرتب بشویید و در خانھ بمانید دست  
    .توانیم جلوی شیوع کروناویروس را بگیریم با ھمکاری ھم می

 
Arizonaشده توسط برنامھ استقرار مجدد پناھندگان  تھیھ  

 
 

 ھیناث 20


