
م؟انتظار چه عالیمی را داشته باشی

را که معموالً یک ۱۹-کروناویروس  جدید بیماری کووید▪

الم در افراد س. بیماری با شدت متوسط است ایجاد می کند

بیه زیر سن شصت سال این بیماری معموالً با عالیمی ش

درجه، ۳۸از جمله تب باالی : به آنفلوانزا بروز می کند

.سرفه  خشک، گلودرد و بیحالی به مدت  دو هفته

.  بگیریداگر عالیم بیماری خفیف باشد با پزشکتان تماس▪

وس اطالعات راجع به اینکه احتماال با فردی آلوده به ویر

.  یددر تماس قرار گرفته اید را با پزشک درمیان بگذار

به اگر پزشک الزم بداند به شما راهنمایی خواهد کرد که

از آنجایی که . کجا برای انجام آزمایش مراجعه کنید

امکانات انجام آزمایش در حال حاضر گسترده نیست، 

ا ممکن است پزشکتان به خاطر احتمال عفونت به شم

.روز یا بیشتر  در خانه بمانید۱۴توصیه کند به مدت 

م؟ چه موقع باید به پزشک مراجعه کنی

سال و افرادی که دچار بیماری قلبی،۶۰در افراد باالی ▪

اند بیماری ریوی یا سرطان هستند، عالیم بیماری می تو

هم با این حال گاهی حتی افراد جوان و سالم. شدید باشد

که در صورتی. می توانند دچار شکل شدید بیماری شوند

واهد بیماری شدید است نیاز به بستری در بیمارستان خ

ه در صورتی که احتمال عفونت کرونا وجود داشت. بود

با باشد، حتماً قبل از رفتن به پزشک و یا اورژانس،

.یدتماس تلفنی آن مرکز را در جریان این احتمال بگذار

درمان چگونه صورت می گیرد؟

ود بیشتر افراد با کمک نوشیدن مایعات و استراحت بهب. وجود ندارد۱۹-درحال حاضر درمان خاصی برای کووید▪
.استامینوفن می تواند تب و درد عضالنی را کاهش دهد. می یابند

امه مراقبتی ویژه اگر دچار عالیم شدید بشوید به شکلی که مجبور شوید به بیمارستان بروید، پزشکان برایتان برن▪
.در نظر خواهند گرفت

چگونه از انتقال ویروس به سایر افراد جلوگیری کنیم؟

اگر مشکوک به آلودگی به 

هستید ۱۹-ویروس کووید

باید در خانه بمانید و 
.خودتان را قرنطینه کنید

معموالً قرنطینه خانگی 

.  باید دو هفته ادامه یابد

تصمیم برای اتمام دوره 

قرنطینه باید با نظر 
.پزشک گرفته شود

از افراد دیگر دور 

بمانید و حتی المقدور 

اتاق خواب و 

دستشویی و آشپزخانه 

جداگانه ای را استفاده 

بهتر است . کنید

.ماسک هم بزنید

ه باید دستهایتان را تمیز نگ

دارید و سرفه و عطسه تان 

از تماس دست . را بپوشانید

با چشمها، بینی و دهان 

باید مکرر . بپرهیزید

دستهایتان را حداقل به مدت 

ثانیه با آب و صابون ۲۰

ی بشویید یا از مایع ضدعفون

۶۰کننده حاوی الکل حداقل

.یددرجه یا بیشتر استفاده کن

محل سکونت تان را تمیز نگه 

دارید و وسایل شخصی را با کسی 

ا سطوحی ر. مشترکا استفاده نکنید

که در معرض تماس هستند 

درجه و ۷۰روزانه با الکل حداقل 

یا سایر مواد ضدعفونی کننده 

خانگی تمیز کنید؛ نمونه هایی از 

این سطوح عبارتند از دستگیره 

در، میز ،کلید برق، توالت،  تلفن

.همراه و صفحه کلید کامپیوتر

شدیم و یا مشکوک هستیم که ۱۹-اگر دچار بیماری کووید
احتماال آلودگی با کرونا پیدا کرده ایم چکار باید بکنیم

با همکاری انتشارات سالمتی هاروارد19-تهیه شده با طرح سالمتی کووید
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تماس ۹۱۱اگر هر کدام از عالیم زیر را دارید باید با 
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