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 معلومات برای افراد متقاعد/بازنشستھ 

 در مورد ویروس جدید کرونا
بھ جا ھای  این معلومات برای افرادی است کھ بھ تازگی

کرونا، در حال  سفر نموده اند کھ در آنجا ویروس جدید
 .باشد گسترش می

 چھ کاری را باید انجام بدھید؟
در آنجا  روز اخیر در یک جای بوده اید کھ 14جریان شما کھ در 

 :این عفونت در حال گسترش میباشد

سرفھ،  اگر با نشانھ ھای از مشکالت در مجرای تنفسی، مانند •
مشورت  مشکالت تنفسی یا تب بر می خورید، برای دریافت

راھنمای  1177 بھ ھای مراقبتی صحی بھ زبان انگلیسی
 .زنگ بزنید )1177 شماره (تیلفونمراقبتی و درمانی 

جلوگیری  اقدامات پیشگیرانۀ کُلی برای
 .عفونت انتشار از
بھ یاد داشتھ باشید کھ در ھنگام عطسھ زدن و سرفھ نمودن   •

 .قسمت عقب آرنج تان را مقابل دھن و بینی تان قرار بدھید
 دست ھا را با آب و صابون بشویید.•

 آیا سوال ھای دارید؟ 
سوال ھای   معلومات کنونی و جواب بھ

 معمولی را در اینجا مشاھده کنید
www.folkhalsomyndigheten.se 

 ویروس جدید کرونا 

 covid-19در مورد مریضی
بھ این طرف در چین ویروس جدید  2019از دسمبر 

کرونا در حالت گسترش میباشد. بھ مریضی کھ این 
داده شده  covid-19ویروس آن را موجب می گردد، اسم 

بیشتر افراد با نشانھ ھای خفیف در مجرای تنفسی،  است.
مریض میشوند کھ این مریضی خود بھ خود از بین میرود. 

اض جدی تری مانند سینھ و بغل/  اما برخی دیگر بھ امر
این ویروس از طریق تماس با  سینھ پھلو مبتال میگردند.

یک شخص مریض و یا ھم زمانی کھ او عطسھ میزند یا 
سرفھ میکند، سرایت می نماید. یعنی بھ اصطالح عفونت 

اگر شما در محلی بوده اید کھ در  از طریق قطرات آب.
ست و یا با یک آنجا شیوع این عفونت وجود داشتھ ا

شخص در تماس بوده اید کھ با ویروس جدید کرونا آلوده 
بوده است، در آن صورت شما با خطر زیاد ابتال بھ این 

 عفونت روبرو می باشید.
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http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

