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برایکسباطالعاتبیشتربهوبسایت

www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus
OCHealthمراجعهکنیدیاباخطارجاعخدماتسالمتمرکز

CareAgencyبهشماره8448-564(800)تماسبگیرید.

اطمینانحاصلکنیدکهداروها

وتجهیزاتپزشکیبدوننیازبه

نسخهبرایدرمانتبوسایرعالئم

بیماریدراختیارداشتهباشید.

اگرنمیتوانیدداروهایاضافه

دریافتکنید،ازسفارشپستی

استفادهکنید.

باارائهدهندهمراقبتهایبهداشتیتماسبگیریدتا

دریافتداروهایضروریبیشتریدریافتکنیدکه

اگرشیوعCOVID-19درجامعهشمارخدادوالزم

شدکهبرایمدتطوالنیدرخانهبمانید،بهآنها

دسترسیداشتهباشید.

اقالم ضروری در دسترس شما باشد

از همین لحظه برای COVID-19 آماده شوید

اگر شیوع همگانی COVID-19 در جامعه شما رخ دهد، ممکن است مدت زیادی ادامه داشته باشد. شیوع همگانی یعنی 

هنگامی که تعداد زیادی از افراد بطور ناگهانی بیمار شوند. مقامات عمومی بهداشت ممکن است اقداماتی برای آن جامعه توصیه 

کنند تا خطر قرار گرفتن در معرض COVID-19 کاهش یابد. این امر بستگی به میزان جدی بودن شیوع آن بیماری دارد. این 

اقدامات می تواند سبب کاهش سرعت انتشار و تأثیر بیماری شود.

اگر به دلیل سن تان یا داشتن مشکالت سالمتی جدی طوالنی در خطر باالی ابتال به بیماری جدی ناشی از COVID-19 هستید، 

بسیار مهم است که برای کاهش خطر ابتال به این بیماری اقداماتی انجام دهید.

بیماریریه دیابت بیماریقلبی بزرگساالنمسنتر

افرادی که بیماری های زمینه ای جدی دارند نظیر: 

اطالعاتاولیهرسیدهازچین،جاییکهCOVID-19ازآنجاآغازشد،نشانمیدهدکهبعضیازافراددرخطربیشتریازلحاظ

ابتالبهبیماریشدیددرپیاینبیماریهستند.ازجمله:

بزرگساالن مسن تر )60 سال به باال( و افرادی که بیماری های زمینه ای دارند

افرادی که در خطر ابتال به بیماری جدی به واسطه COVID-19 هستند
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*این فهرست کامل نیست. برای نشانه های دیگری که شدید و نگران کننده است، با ارائه دهنده خدمات پزشکی خود مشورت کنید.

مراقب عالئم و نشانه های هشدار دهنده اضطراری باشید:

ازاجتماعاتدوریکنید

بخصوصمکانهاییکه

تهویهمناسبیندارند.

مشکلدرتنفسوتنگی

نفس

دردمزمنیااحساس

فشاردرقفسهسینه

احساسسرگیجهجدیدیا

عدممیلجنسی

رنگپریدگیلبهایاصورت

بهعالئماحتمالیCOVID-19ازجملهتب،سرفهیاتنگینفستوجهداشتهباشید.اگرفکرمیکنیدکهدارایاین	 

عالئممیباشید،باپزشکخودتماسبگیرید.

اگرداراینشانههایهشداردهندهاضطراریCOVID-19میباشید،فوراًتحتمراقبتپزشکیقراربگیرید(با911	 

تماسبگیرید).نشانههایهشداردهندهاضطراریدربزرگساالن*:

برایکسباطالعاتبیشتردربارهنظارتبرسالمتیخودازنظرعالئمحاکیازCOVID-19باارائهدهنده

مراقبتهایبهداشتیخودمشورتکنید.

بادیگرانازطریقتلفنیاایمیلدرتماسباشید.درصورتبیمارشدنممکناستنیازباشدازدوستان،خانواده،

همسایگان،مددکاراناجتماعیوغیرهدرخواستکمککنید.

درصورتبیمارشدنمراقبشما،مشخصکنیدچهکسیمیتواندمراقبتهایبهداشتیبرایشمافراهمکند.

اکثرافرادازCOVID-19بهبودمییابند.

در صورت بیمار شدن برنامه ای داشته باشید

اگر COVID-19 در جامعه شما در حال انتشار است، بیشتر مراقب باشید که بین خود و افراد دیگر 
فاصله داشته باشید. تا آنجا که ممکن است در خانه بمانید. ترتیبی دهید که غذا توسط خانواده یا شبکه های 

اجتماعی و تجاری برای شما به خانه آورده شود.

اقدامات پیش گیری روزانه را انجام دهید

اگرآبوصابوندردسترس

نبود،ازموادضدعفونیکننده

دستاستفادهکنیدکه

حداقلحاوی%60الکلباشند.

ازتماسنزدیکباافرادبیمار

خودداریکنید.

ازلمسکردنصورت

ازجملهبینیوچشمها

خودداریکنید.

تاآنجاکهممکناستازلمسکردنسطوحکهدراماکنعمومیبیشتر

لمسمیشوندخودداریکنید،ازجملهدکمههایآسانسور،دستگیرههای

َدر،نردهراهپله،دستدادنباافرادوغیره.اگرالزماستبهچیزیدست

بزنید،ازدستمالکاغذیاستفادهکنیدیادستیاانگشتخودراباآستین

خودبپوشانید.

خانهخودراتمیزو

ضدعفونیکنیدتاعوامل

بیماریزاازبینبروند.

پسازلمسسطوحدر

مکانهایعمومیدستان

خودرابشویید.

اغلباوقاتحداقلبهمدت

20ثانیهدستهایخودرابا

آبوصابونبشویید.
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