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  صحت
 

برای سالمتی ھمه و بخاطر اين که ما ھنوز در معرض ابتال به ويروس قرار داريم، بسيار مھم است که با دقت اقدامات پيشگيرانه 
را انجام دھيم، ماسک بپوشيم وقتی که اجباری است، و حتی زمانی که اجباری نيست تا حد ممکن ماسک بپوشيم، و مواظب و 

مان طبی  مراقبت ھایيضی داريم يا به ويروس آلوده شده ايم، ھمه اين ھا با دنبال کردن مسئول باشيم در صورتی که عاليم مر
  . 19-خارج از کوويد

 
 را بايد انجام دھم اين کارھا 

 

 ) متر) را رعايت کنم ؛ 1بايد اقدامات پيشگيرانه و فاصله فزيکی  

 و حتی زمانی که اجباری نيست تا حد ممکن  بايد در تمام مکان ھايی که پوشيدن ماسک در آن اجباری است، ماسک بپوشم
  ماسک بزنم ؛

 دارم، بايد :  19-اگر عاليم مريضی کوويد  
o از تماس با ديگران خودداری کنم ؛  
o  مراجعه به داکتر می تواند از راه دور و يا حضوری صورت گيرد. داکترم در صورتی که  –به داکترم زنگ بزنم

  يز می کند و راھنمايی ھای الزم برای قدم ھای بعدی انجام می دھد. نياز باشد، برايم تست ويروس شناسی تجو
o  روز خودم را در خانه  و يا در جايی که در  7اگر تست من مثبت باشد، از من خواسته می شود که برای مدت

  اختيار من قرار می گيرد، قرنطين کنم ؛ 
o  تماس بگيرم ؛ 15اگر مشکالت تنفسی پيدا می کنم، به شماره 

مراجعه به داکتر خودم را دنبال کنم که اين کار بايد از ھر طريق تسھيل شود ( 19-ايد مراقبت ھای طبی غير مرتبط با کوويدمن ب
  از طريق تيلفون، معاينه ارزيابی، شروع دوباره تداوی در خانه). 

  من می توانم : 

  امکان از قبل وقت مالقات با البراتوار بگيرم ؛من می توانم بدون داشتن نسخه به يک البراتوار تحليل بروم، در صورت 

 می توانم خون بدھم ؛ 

  می توانم در صورت نياز از يک حمايت روان شناسی برای فرزندم بھره مند شوم (می توانم با تماس به شماره رايگان
 راھنمايی الزم را به دست بياورم) ؛ 0 800 130 130

  ،می توانم اگر واجد شرايط کمک طبی دولتی و يا بيمه مکمل ھمبستگی صحی باشم، ماسک به صورت رايگان به دست بياورم
  برای معلومات می توانم به سازمان ھای اجتماعی که مرا کمک می کنند، مراجعه کنم ؛ 

 
X  اين کارھا را نبايد انجام دھم  

 

 را داشته باشم 19-اگر عاليم مريضی کوويد  :  
o نبايد بدون ھماھنگی قبلی به اورژانس مراجعه کنم ؛  
o نبايد بدون تماس قبلی نزد داکترم مراجعه کنم ؛  
o  .بايد اقدامات پيشگيرانه را بيشتر از قبل رعايت کنم و به افراد آسيب پذير دور و بر خودم نزديک نشوم 

  


