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 شخص چگونه میتواند به ویروس کرونا مصاب گردد؟   .1

بطورمثال هنگام سرفه کردن ،گپ زدن ویا هنگام دست دادن  این ویروس میتواند از شخصی به شخص دیگرمنتقل شود.
 با کسی  میتواند اتفاق بی افتد.

 

 ؟ددار روسیوشناسایی کند که آیا  دتوان یچگونه میک فرد  .2

هنگام که شما مصاب ویروس کرونا شوید به طور مثال شما سرفه ،عطسه،خارش گلو وتب پیدا میکنید.واین بسیارمشابه 

تنفسی یک گریپ )ذکام( میباشد. بعضی افراد اسهال هم پیدا میکنند. بعضی مریضان ازسایرین وخیم تر ودچارمشکالت 

 والتهاب شش ها میشوند.
 

 کشد تا اعراض وعالیم مریضی آغاز وظاهر شود.بروز طول  ۱۴ د امکان داردوقتی شخص این ویروس را داشته باش

 

 چرا ویروس کرونا خطرناک است؟ .3

مشکالت تنفسی آنها .  درصد مبتالیان   این بیماری  شدید  میباشد 15نزد . برای اکثر افراد این ویروس سیرخفیف دارد
 از قبل و تا امروز کسانی که از اثراین ویروس وفات نمودند افراد مسن وآنهای که بیماری های والتهاب شش پیدا میکنند.

  داشته اند میباشند.

 

 چی باید انجام دهم زمان که اعراض وعالیم مریضی را داشته باشم؟ .4

 یروسیکه در حال حاضر افراد مبتال به عفونت و دیکن یم یزندگ یدر مناطق یا و دیدار نفس تنگی ایاگر تب ، سرفه 

 بگذارید.و قرار مالقات  دیریتماس بگ داکتربا  دیوجود دارند ، با
 

 ۲ ای ۱.۵اقل  داشته باشند. حد یارتباط کمتر گریتا حد امکان با افراد د دیدارند با نفس تنگی ایکه تب ، سرفه  یافراد
 ند.ریفاصله بگ گریمتر از افراد د

 
 و،  انجام دهیددستمال  کی با  ای و خود یکج بازو ا. سرفه و عطسه را بدیاتاق خود بمان ایدر صورت امکان ، در خانه 

 رفتن به تشناب)مخصوصاً بعد از  دییبشو اساسی. دستها را به طور مرتب و بیندازیدبالفاصله آن را در سطل زباله دور 
 ا(.غذ هیو قبل از ته

 

 درصورت که با شخص مصاب تماس داشتم؟کار باید کنم چی  .5

هنگامیکه شما شخصا با مریض که مصاب ویروس کرونا است به تماس شده باشید، به داکترتان ویا به اداره صحت  

درمحل زندگی یا خانه  تان زنگ بزنید وآنها را درجریان بگذارید. امکان دارد که شماره مصروف باشد ،چرا که افراد 

 ی همزمان زنگ میزنند.زیاد

 به تماس شوید.   ۰۳۰۳۴۶۴۶۵۱۰۰لطفا درچنین حالت به وزارت دولت درامور صحت به شمار 
 

زندگی میکنید، سریعا به مدیر مسئول  و یا در اقامتگاه های عمومی پناهندگان  هنگام که شما درمحل پذیرش اولیه
به مکتب ویا کورس زبان ویا محل کارآموزی ویا جای  اقامتگاه ویا سرپرست تان اطالع دهید. همچنان بطور مثال

 کارتان اطالع بدهید.
 
 


