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COVID-19 ناشی از ویروسی بھ نام کروناویروس   مریضیشما را مبتال کند. این  تنفسیو مجاری    شش ھاتواند جدید است کھ می یک مریضی
  است. 

 موارد زیر:  داشتندر صورت 

 کنید داغ است کنید، احساس می وقتی قفسھ سینھ یا پشتتان را لمس می  - بلندتب  •

 ایدطور مکرر را شروع کرده بدان معنی کھ سرفھ کردن بھ  -سرفھ تازه و مداوم   •

 باید در خانھ بمانید.

 

 

 در خانھ ماند؟باید چھ مدت تا 
 بماند. روز در خانھ  7عالئم را دارد باید حداقل اعراض و ھرکسی کھ  •

 در خارج از خانھ جلوگیری شود.  این مریضی روز در خانھ بمانند تا از شیوع  14کنید، آنھا باید حداقل گی می ه اگر با سایر افراد زند •

 گردد. گی خود بره زند نورمال حالتتواند بھ ندارد می  را عالئماین د و کنی ه گی می ھر کسی کھ زندبا روز،   14بعد از  •

معنا باشد   بھ ایناز روز شروع عالئم خود در خانھ بماند. حتی اگر روز   7بھ مدت عالئم مبتال شد، باید این اما اگر کسی در خانھ شما بھ  •
 روز در خانھ بماند.  14کھ بیشتر از 

ایمنی ضعیفی دارد   بوده یا سیستم حاملھ است،  مصاب حاد  مزمن مریضیدارد، شخصی کھ بھ سن سال یا بیشتر  70اگر با شخصی کھ  •
 روز در آنجا بمانند.  14برایشان پیدا کنید تا بتوانند  را یدیگر مکانسعی کنید کنید، گی می ه زند

 از یکدیگر فاصلھ بگیرید.  امکانھستید در خانھ در کنار ھم باشید، سعی کنید تا حد  مجبور اگر  •
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 توصیھ در مورد ماندن در خانھ 
 

 
 معاینھ خانھ داکتر، مکتببھ محل کار، 

 نروید شفاخانھیا  دواخانھ عمومی، 

 
لوازم جداگانھ استفاده کنید یا پس   وسایل و از

 نمایید پاک از استفاده آنھا را 

 
 از تماس نزدیک با افراد دیگر خودداری کنید

 
بھ منزل شما   دواترتیبی بدھید تا غذا و 

 تحویل داده شود 

 
 بازدیدکننده نداشتھ باشید

 
 استراحت کنیدتنھا  ،در صورت امکان

 
 بشویید  چندین مرتبھدستان خود را  

 
 بنوشیدآب زیاد 

 
عالئم خود پاراستامول  کمک بھ معالجھ برای 

 مصرف کنید

  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-advice/
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 م؟شوتماس بھ   NHS 111باید با  وقتچھ 
دادید، انجام بدھید مانند تماشای تلویزیون، استفاده از  طور معمول انجام می توانید کاری را کھ بھ ھستید کھ نمی مریض بھ قدری  زمانیکھ •

 برخواستن خواب تلیفون، مطالعھ کردن یا از بستر 
 کنید مقابلھ خود  مریضی عالئمبا در خانھ  توانید کنید نمیاحساس می  •
 وضعیت شما بدتر شده است  •
 بھتر نشودروز  7عالئم شما بعد از  •

 

 ؟شومتماس بھ  NHS 111توانم با می  چھ قسم
توانید بھ خدمات آنالین دسترسی پیدا  بعدی استفاده کنید. اگر نمی  قدمھبرای اطالع از NHS 111 خدمات کروناویروس آنالین توانید از می

 خود را داشتھ باشید.  لسان بھ  ترجمانتوانید درخواست رایگان است). می  نمبرد (تماس با این شوی تماس  بھ  111 نمبرتوانید با کنید می

 
 

 افتد؟ اگر نگران وضعیت مھاجرت خود باشم چھ اتفاقی می 
نظر از وضعیت مھاجرت آنھا در انگلستان رایگان است. این مسئلھ شامل  جھت کروناویروس برای ھمھ افراد صرف   NHSتمام خدمات 

  یا تست توصیھ شده است در مورد افرادی کھ مورد  NHS شفاخانھ ھایکروناویروس است، حتی اگر نتیجھ منفی باشد. بھ  تداویو  تست
 مھاجرت ضرورت ندارد.  حصھ در  کنترولی کدامد، گیرنقرار می  COVID-19 تداوی

 
 

 ؟بکنمتوانم میکمکی چھ برای جلوگیری از شیوع کروناویروس 
 آب و صابون بشویید استفاده از ثانیھ با  20 بھ مدت  حداقل چندین مرتبھ و خود را  حتماً دست ھای  •

 کنید  مراعات توصیھ ماندن در خانھ را  •

 
کسب   جھت. استنظر از کشور مبدأشان بوده و برای ھمھ افراد در انگلستان، صرف  NHS معلومات صحی ھا و این توصیھ براساس توصیھ 

 بیشتر:  معلومات
  NHS: 19/-covid-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirusد رھنمو •
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