افرادی که در خطر ابتال به بیماری جدی بهواسطه  COVID-19هستند
بزرگساالن مسنتر ( 60سال به باال) و افرادی که بیماریهای زمینهای دارند
اطالعات اولیه رسیده از چین ،جایی که  COVID-19از آنجا آغاز شد ،نشان میدهد که بعضی از افراد در خطر بیشتری از لحاظ
ابتال به بیماری شدید در پی این بیماری هستند .از جمله:
افرادی که بیماریهای زمینهای جدی دارند نظیر:

بیماری قلبی

بزرگساالن مسنتر

بیماری ریه

دیابت

اگر شیوع همگانی  COVID-19در جامعه شما رخ دهد ،ممکن است مدت زیادی ادامه داشته باشد .شیوع همگانی یعنی
هنگامیکه 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-19کاهش یابد .این امر بستگی به میزان جدی بودن شیوع آن بیماری دارد .این
اقدامات میتواند سبب کاهش سرعت انتشار و تأثیر بیماری شود.
اگر به دلیل سنتان یا داشتن مشکالت سالمتی جدی طوالنی در خطر باالی ابتال به بیماری جدی ناشی از  COVID-19هستید،
بسیار مهم است که برای کاهش خطر ابتال به این بیماری اقداماتی انجام دهید.

از همین لحظه برای  COVID-19آماده شوید
اقالم ضروری در دسترس شما باشد
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با ارائهدهنده مراقبتهای بهداشتی تماس بگیرید تا
دریافت داروهای ضروری بیشتری دریافت کنید که
اگر شیوع  COVID-19در جامعه شما رخ داد و الزم
شد که برای مدت طوالنی در خانه بمانید ،به آنها
دسترسی داشته باشید.

اگر نمیتوانید داروهای اضافه
دریافت کنید ،از سفارش پستی
استفاده کنید.

اطمینان حاصل کنید که داروها
و تجهیزات پزشکی بدون نیاز به
نسخه برای درمان تب و سایر عالئم
بیماری در اختیار داشته باشید.

برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus
مراجعه کنید یا با خط ارجاع خدمات سالمت مرکز OC Health
 Care Agencyبه شماره  (800) 564-8448تماس بگیرید.

اقدامات پیشگیری روزانه را انجام دهید
از تماس نزدیک با افراد بیمار
خودداری کنید.

خانه خود را تمیز و
ضدعفونی کنید تا عوامل
بیماری زا از بین بروند.

اغلب اوقات حداقل به مدت
 20ثانیه دستهای خود را با
آب و صابون بشویید.

اگر آب و صابون در دسترس
نبود ،از مواد ضدعفونیکننده
دست استفاده کنید که
حداقل حاوی  60%الکل باشند.

از اجتماعات دوری کنید
بخصوص مکانهایی که
تهویه مناسبی ندارند.

پس از لمس سطوح در
مکانهای عمومی دستان
خود را بشویید.

تا آنجا که ممکن است از لمس کردن سطوح که در اماکن عمومی بیشتر
لمس میشوند خودداری کنید ،از جمله دکمههای آسانسور ،دستگیرههای
دَر ،نرده راهپله ،دست دادن با افراد و غیره .اگر الزم است به چیزی دست
بزنید ،از دستمال کاغذی استفاده کنید یا دست یا انگشت خود را با آستین
خود بپوشانید.

از لمس کردن صورت
از جمله بینی و چشمها
خودداری کنید.

اگر  COVID-19در 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 شبکههای
اجتماعی و تجاری برای شما به خانه آورده شود.

در صورت بیمار شدن برنامهای داشته باشید
برای کسب اطالعات بیشتر درباره نظارت بر سالمتی خود از نظر عالئم حاکی از  COVID-19با ارائهدهنده
مراقبتهای بهداشتی خود مشورت کنید.

با دیگران از طریق تلفن یا ایمیل در تماس باشید .در صورت بیمار شدن ممکن است نیاز باشد از دوستان ،خانواده،
همسایگان ،مددکاران اجتماعی و غیره درخواست کمک کنید.
در صورت بیمار شدن مراقب شما ،مشخص کنید چه کسی میتواند مراقبتهای بهداشتی برای شما فراهم کند.
اکثر افراد از  COVID-19بهبود مییابند.

مراقب عالئم و نشانههای هشداردهنده اضطراری باشید:

•به عالئم احتمالی  COVID-19از جمله تب ،سرفه یا تنگی نفس توجه داشته باشید .اگر فکر میکنید که دارای این
عالئم میباشید ،با پزشک خود تماس بگیرید.
•اگر دارای نشانههای هشداردهنده اضطراری  COVID-19میباشید ،فورا ً تحت مراقبت پزشکی قرار بگیرید (با 911
تماس بگیرید) .نشانههای هشداردهنده اضطراری در بزرگساالن*:

مشکل در تنفس و تنگی
نفس

درد مزمن یا احساس
فشار در قفسه سینه

احساس سرگیجه جدید یا
عدم میل جنسی

رنگپریدگی لبها یا صورت

*این فهرست کامل نیست .برای نشانههای دیگری که شدید و نگرانکننده است ،با ارائهدهنده خدمات پزشکی خود مشورت کنید.
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