رھﻧﻣودھﺎ در ﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﯾﺎ )(COVID -۱۹
دریDari /

) (COVID -۱۹ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺷش ھﺎ و ﻣﺟﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ اﻧﺳﺎن را ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن
ﻣرﯾﺿﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐروﻧﺎ اﺳت.

اﮔر ﺑﮫ اﯾن ﻋﻼﯾم دﭼﺎر ﺷده اﯾد ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد:
• ﺗب ﺷدﯾد ـ اﮔر ھﻧﮕﺎم دﺳت زدن ﺑﮫ ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﮐﻣر ﺗﺎن اﺣﺳﺎس ﮔرﻣﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد.
• ﺳرﻓﮫ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻣﮑرر -اﮔر ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ دﭼﺎر ﺳرﻓﮫ دواﻣدار ﺷده اﯾد.

ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣدت ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧد؟
• ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﯾم ﭼون )ﺳر درد ،ﺳرﻓﮫ ﺧﺷﮏ ،ﺗب ﺷدﯾد ،ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،ﻟرزه ﺷدﯾد ،ﺧﺳﺗﮕﯽ و درد
ﻋﺿﻼﺗﯽ( دارد ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣدت  ۷روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد.
• اﮔر ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ زﻧد ﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﺗﺎ ﻣدت  ۱۴روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ از
ﺷﯾوع اﯾن ﻣرض ﺟﻠوﮔﯾری ﮔردد.
• ﭘس از  ۱۴روز ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ھﻣﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ دﯾﮕرﻋﻼﯾﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﺎﺑق ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧود ﺑﺎزﮔردﻧد.
• اﮔر ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻼﯾم ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷده دﭼﺎر ﮔردﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت  ۷روز از ﺷروع ﻋﻼﯾم در
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺗﻣﺎم ﻣدت ﻣﺎﻧدن ﺷﺧص در ﺧﺎﻧﮫ از۱۴روز ﺑﯾﺷﺗر ﺷود.
• اﮔر ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺳن اش ﺣد اﻗل  ۷۰ﺳﺎل اﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ اﻣراض ﺣﺎد دﭼﺎر اﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﮐﺳﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎردار ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺿﻌف ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؛ ﺗﻼش ﮐﻧﯾد ﻣﮑﺎن دﯾﮕری را
ﺑرای آﻧﮭﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑرای  ۱۴روز زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
• اﮔر ﻣﺟﺑور ھﺳﺗﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،ﺗﻼش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن از آﻧﮭﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد
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•

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ در ﻣورد ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ

از رﻓﺗن ﺑﮫ ﮐﺎر ،ﻣﮑﺗب ،داﮐﺗر ،دواﺧﺎﻧﮫ و
ﯾﺎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺧود داری ﮐﻧﯾد

از وﺳﺎﯾل ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را
ھر ﺑﺎر ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده ﭘﺎک ﮐﻧﯾد

از ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕران ﺧود
داری ﮐﻧﯾد

ﺗﻼش ﮐﻧﯾد دوا و ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﺗﺎن را دﯾﮕران ﺑرای ﺗﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد

از ﭘذﯾرﻓﺗن ﻣﮭﻣﺎن ﺧود داری ﮐﻧﯾد

اﮔر اﻣﮑﺎن دارد ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧواﺑﯾد

دﺳت ھﺎی ﺗﺎن را ﻣرﺗب ﺑﺷوﯾﯾد

ﺗﻼش ﮐﻧﯾد آب زﯾﺎد ﺑﻧوﺷﯾد

ﺑرای ﺗﺳﮑﯾن دادن درد از دوھﺎی ﻣﺳﮑن
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
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ﭼﮫ وﻗت ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  NHS۱۱۱در ﺗﻣﺎس ﺷوم؟
•
•
•
•

اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﯾش از ﺣد ﺑﯾﻣﺎرﯾد و ﺣﺗﯽ ﺗوان اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﭼون دﯾدن ﺗﻠوﯾزﯾون ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺑﺎﯾل،
ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﯾﺎ ﺑﻠﻧد ﺷدن از رﺧتﺧواب را ﻧدارﯾد.
اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد درﻣﺎن ﮐﻧﯾد.
اﮔر وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ روز ﺑﮫ روز در ﺣﺎل ﺑدﺗر ﺷدن اﺳت.
اﮔر ﺑﻌد از ﮔذﺷﺗن  ۷روز ھﻣﭼﻧﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺧوب ﻧﺷده اﯾد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮫ ﺷﻣﺎره NHS۱۱۱ﺗﻠﻔن ﮐﻧم؟
در ﻗدم اول ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺧدﻣﺎت آﻧﻼﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ وﯾروس ﮐروﻧﺎ  NHS ۱۱۱اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و از اﯾن طرﯾق ﺑﺎ
ﻣراﺣل ﺑﻌدی اﯾن ﺧدﻣﺎت آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد .اﮔر ﺑﮫ اﻧﺗرﻧت و ﺧدﻣﺎت آﻧﻼﯾن دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۱۱۱زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد )
زﻧﮓ زدن ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۱۱۱راﯾﮕﺎن اﺳت( .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ۱۱۱ﺗرﺟﻣﺎن درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود ﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.

اﮔر ﻧﮕران وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﺧود ﺑﺎﺷم ﭘس از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ  NHSﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ُرخ ﻣﯽدھد؟
ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت  NHSﺑرای ﺗداوی ﻣرض ﮐروﻧﺎ ﺑرای ھﻣﮫ ﺑدون در ﻧظرداﺷت وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت آﻧﮭﺎ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
راﯾﮕﺎن اﺳت .اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﻣل ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ و ﺗداوی ﻣرض ﮐروﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ﺧدﻣﺎت اﻧﺟﺎم
ﺷده راﯾﮕﺎن ﺧواھد ﺑود.
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی  NHSﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد اﻓرادی ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ و ﺗداوی ﻣرض ﮐروﻧﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد،
ﻧﺑﺎﯾد وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ آﻧﺎن را ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﻧد.

ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
•

روزاﻧﮫ ﺑﺎﯾد دﺳت ھﺎی ﺧود را ﭼﻧدﯾن ﻣرﺗﺑﮫ و ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣدت  ۲۰ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.

•

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﺟدی ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧﯾد.

اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑراﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯽ  NHSﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده و دردﺳﺗرس ھﻣﮫ اﻓراد ﺳﺎﮐن در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﺑدون درﻧظر داﺷت
ﻣﻠﯾت ﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن وب ﺳﺎﯾت ھﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
• راھﻧﻣﺎی https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :NHS
• راھﻧﻣﺎی https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses :WHO
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