
                عالئم مبتال شدن به ويروس چه است؟

مي باشد. عالعمش : تب, سرفه يا مشكل تنفس ١٩-نام بيماري كرونا ويروس/ كويد  . . 

روز ادامه دارد  ١٤تا  به ويروس شدن أز زمان مبتال أين حاالت ذكر شده  . . 

شود زياد می باشد.روز ب  در أشخاص مبتال به بيماري  ذكر شده  عالعم که اينأيناحتمال   . 

 

رائج هست بوده أيد ) درجدول زير نوشته شده( يا اينكه در ارتباط با فرد يا أفراد  ادركشور هاي كه ويروس كرونروز گذشته  ١٤اگر در 

.  مبتال به أين ويروس بوده ايد به دكترتان زنگ بزنيد اگر مريض هستيد  

جلو گيري أز انتقال ويروس و  زيرا که به اين ترتيبنياييد  دکتر بگيريد و به مطب ا تلفن تماسببسيار مهم است كه در مرحله اول 

می شود.بيماري به أفراد ديگر  

 

  خارج أز زمان تماس تلفني يا دكترتان بايد به دكتر كشيك يا با اورژانس تماس بگيريد:

 

 ٧٠١١٠٧٠٧ :دکتر کشيک ,Region Syddanmark /ناحيه جنوب دانمارك

تختناحيه پاي / Region hovedstad,   :١٨١٣تلفن اورژانس  

٧٠١٥٠٣٠٠دكتر كشيك:   Nord Jylland / ناحيه شمال يولند  

٧٠١١٣١٣١دكتر  كشيك:   Midt Jylland/ناحيه وسط يولند  

٧٠١٥٠٧٠٠دكتر كشيك:  , Region Sjælland /ناحيه شيلند  

 

أين بيماري خطرناك است؟ ياأ  

.أكثريت  مريض نمي شوند  

.ن و أفرادي كه أز قبل مريضي دارند ويا ضعيف هستند مي توانند بيشتر مريض شوندسالمندا  

.أين بيماري براي بچها و زنان حامله خطر ناك نيست  

 

 

 

 



 چطور بيماري كرونا سرايت مي شود؟ 

سرفه طريق چنان أز دست دادن, بقل كردن, رو بوسي كردن پخش مي شود. هه راه در ارتباط و نزديكي به شخص واگيردار. بيماري أز

 .و عطسه كردن بيماري پخش مي شود

 .سرايت مي شود تانبيماري أز طريق لمس كردن صورت خود و بيني هم پخش ميًشود و به أين طريق به دستان

  جلوي سرفه و عطسه را با دستتان بگيريد .

 دستانتان را به تعداد مكرر بشوييد .

 

  يم؟چطور باعث جلوگيري أز سرايت ويروس بشو 

 (.أز دست دادن, بغل كردن و بوسيدن جلوگيري كنيد )مگر اينكه خانواده خودتان است

 .أز سفر به خارج أز كشور خودداري كنيد

 .حذر كنيدر در زمان و ساعت ازدهام مردم برأز سوار شدن اتوبوس و قطا

مل كردن دستوارات جلوگيري أز پخًش بيماري مي ع. بنابراين با رعايت وپخش مي كنند ااكثرا بچها و نوجوانان هستند كه ويروس ر

 .توان كمك حال أفراد ضعيف خانواده بود كه دچار بيماري نشوند

 

 چطور معاينه انجام مي شود؟

قانون و دستور اينكه چه كساني بايد معاينه بشوند در هر زمان تغيير مي كند. ولي در حال حاضر شامل كساني ميًشود كه مريض به أين 

 .بيماري مبتال شده اند و يا اينكه در ارتباط نزديك يا شخص و يا اشخاصي كه به أين  بيماري مبتال هستند مي باشد

 بر روي پنبه/ گوش پاك كن انجام مي گيرد طريق تف و بزاق دهانمعاينه أز 

 

 قرنطينه چه است؟

اگر شخص مبتال به ويروس شده بدون اينكه مريض باشد و يا اينكه در ارتباط و نزديك به فرد يا افراد مبتال به ويروس بوده است. در أين 

و سر كار برويد. فاميلتان  نأين معنا كه نه به بيروروز در خانه بمانيد. به  ١٤شرايط مقامات دولتي خواستار أين هستند كه شما بمدت 

 .براي خريد مواد غذائ و اشياع ديگر شما را كمك كنند

 چكار بايد كرد؟ 

 :سفارش مي شود كه شما

قبل أز غذا  همينطور دستتان رافراد ديگري در تماس بوده أيد  ودرارتباط با ابه تعداد مكرر دستانتان را بشويد و مخصوصا كه   .

 بشوييد. وردنخ



 استفاده كنيد تانكبار مصرف بگيريد و يا أز ارنج دستيدر هنگام عطسه و سرفه جلوي دهانتان را با دستمال   .

 أز دست دادن, بغل كردن و  بوسيدن اجتناب كنيد .

 خانه و محل كارگام تميزي درنهتوجه و دقت بيشتر در .

وامد. فاصله أز أفراد را رعايت كنيد , مخصوصا  رفتستند مخصوصا مكانهاي توجه به رفتارتان در مكانهاي كه أفراد زبادي ه .

 مكرر بشوييد افرادي كه بنظر مريض مي ايند. دستتان را به تعداد

 اگر مريض هستيد در خانه بمانيد.

رون و خيايان بكنيد. دستانتان دوري كنيد أز مكانهاي كه افراد زياد هستند مثال اطاق انتظار, رعايت فاصله رادر حمل ونقل در محيط بي .

 .را به تعداد مكرر  بشوييد تا از سرايت ويروس و بيماري پرهيز شود

 سالگي و افرادي مشكل ريه وقلبي دارند ٨٠توجه كنيد كه پرهيز كنيد از ديدار و مالقات افراد در سن  .

 .به مالقات افرادي كه در بيمارستان هستند تا حد امكان نرويد .

 

 ؟ان مريض و يا داراي ريسك هستيددتاگر خو

 اجتناب كنيد از مكانهاي كه افراد زياد است  .

 اجتناب كنيد از مهماني و جشن و مالقات يا افراد زياد .

 ) دست شستن مکرر( اصول و مقرارت در مورد مبارزه با بيماری را رعايت کنيد .

 ار هستند و يا اينکه در سفر خارج از کشور بوده انداجتناب کنيد از در ارتباط بودن با دوست و نزديکان که بيم .

 فاصله را رعايت کنيد در هين خريد کردنحد  .

 اگر سوال و ترديدی در اين مورد داريد ار دکترتان سوال کنيد .

 

 


