درﺑﺎره وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
ھﻔﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺳﺎده ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان:
 .۱اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮدرد ،ﺳﺮﻓﮫ ﯾﺎ
آب رﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ دارﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺑﮭﺒﻮدی در
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
 .۲دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﺪت  ۲۰ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎ
ﺻﺎﺑﻮن و آب ﮔﺮم ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
 .۳در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ
دﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .۴از ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
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 .۵از ﻟﻤﺲ ﭼﺸﻢ  ،ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ دھﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ
 .۶ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﮫ و ﻋﻄﺴﮫ ﺟﻠﻮی دھﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ آرﻧﺞ و ﯾﺎ
دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
 .۷ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن ﯾﺎ داﺷﺘﻦ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری از ﻣﻼﻗﺎت اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

از دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ، ۲۰۱۹و ﯾﺮوس ﺟﺪ ﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن
ﺷ ﯿﻮع ﭘ ﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑ ﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷ ﯽ از ا ﯾﻦ و ﯾﺮوس را ﮐﻮو ﯾﺪ -
 ۱۹ﻧﺎﻣﮕﺬار ی ﮐﺮده اﻧﺪ .

اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﺼﻮرت ﺧﻔﯿﻒ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﺼﻮرت ﺧﻔﯿﻒ ،ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﺮﻓﮫ و ﺗﺐ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎﯾﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ﺷﺪه و آﻧﮭﺎ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺴﯽ و ذات اﻟﺮﯾﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ وﯾﺮوس از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﺷﺨﺎ ص ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ھﻨﮕﺎم
ﺳﺮﻓﮫ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﮫ ،ﮐﮫ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً اﻧﺮا"ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﻄﺮه ای" ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ،
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻏﻠﺐ ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺮوز ان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪود ﭘﻨﺞ
روز ﭘﺲ از ﺳﺮاﯾﺖ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زودﺗﺮ
ﯾﺎ دﯾﺮﺗﺮ از ﭘﻨﺞ روز ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ.

ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ -ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎرﺑﻮدن ﺑﮭﻤﺮاه ﯾﮏ ﯾﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ذﮐﺮﺷﺪه در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:
• ﺳﺮﻓﮫ

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس
• ﺑﺮای ﺳﺌﻮاﻟﮭﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ -ﺑﺎ ﺷﻤﺎره

• ﺗﺐ

 ۱۱۳ ۱۳ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

•
• ﮔﻠﻮدرد
• ﺳﺮدرد
• درد ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻣﻔﺎﺻﻞ
• ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﻮع

• ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ  ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره
"ﭘﺰﺷﮑﯽ" ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۱۱۷۷ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
• در ﺷﺮاﯾﻂ اورژاﻧﺴﯽ/اﺿﻄﺮاری و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۱۱۲
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

و

ﺑﺮای ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اطﻼﻋﺎت
وﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺌﻮاﻻت ﺧﻮد ﺑﮫ
وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.
www.folkhalsomyndigheten.se/
covid-19

• ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺴﯽ

آ ب رﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ

اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎدﺗﺮی ﺑﺸﻮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دارای ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺎدﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ذات اﻟﺮﯾﮫ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای ﺳﻦ ﺑﺎﻻی  ۸۰ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺮادی ﮐﮫ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺰﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ،
رﯾﻮی و ﺳﺮطﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ﺗﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ.

