ﮐووﯾد19-
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺟدﯾد ﭼﯾﺳت؟
ﮐووﯾد) 19-ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﺎ ﻧﺎم "ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺟدﯾد" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷد( ﻧژاد ﺟدﯾدی از وﯾروس اﺳت ﮐﮫ از ﻓردی ﺑﮫ ﻓرد دﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود.
اﯾن وﯾروس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر وﺟود دارد.

ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺟدﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﯾوع ﻣﯽﯾﺎﺑد؟
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺣوزه ﺳﻼﻣت ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣﺎل ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺷﯾوع اﯾن وﯾروس ھﺳﺗﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ در
ﻣوارد زﯾر اﯾن وﯾروس ﺷﯾوع ﻣﯽﯾﺎﺑد:
• ازطرﯾﻖ ﻗطرات ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻣوﺟود در ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ
• ﻣﯾﺎن اﻓرادی ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد )در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣدود  6ﻓوت )ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً دو ﻣﺗری(
• ﺑﺎ ﻟﻣس ﺳطوح ﯾﺎ اﺷﯾﺎی ﺣﺎوی وﯾروس و ﺳﭘس ﻟﻣس دھﺎن ،ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﺷﻣﺎن

ﻋﻼﺋم آن ﭼﯾﺳت؟
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔزارش اﻓرادی ﮐﮫ ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺟدﯾد در آﻧﮭﺎ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده اﺳت ،ﻋﻼﺋم اﯾن وﯾروس ﻣﻣﮑن اﺳت در ﮐﻣﺗر از  2روز ﯾﺎ ﺑﮫﻣدت
 14روز ﭘس از ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض وﯾروس ظﺎھر ﺷود.

ﺗب

ﻣﺷﮑل در ﻧﻔس
ﮐﺷﯾدن

ﺳرﻓﮫ

راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر درﻣﻌرض ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐووﯾد 19-ھﺳﺗﻧد
) Public Healthﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ( ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر درﻣﻌرض ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن در ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﻣﺎﻧﻧد و از ﮔروهھﺎی ﺑزرگ اﻓراد دور ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر درﻣﻌرض ﺧطر اﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد ،اﯾن ﻣوارد را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷوﻧد:
•
•
•
•

اﻓراد ﺑﺎﻻی  60ﺳﺎل
اﻓراد دارای ﺑﯾﻣﺎریھﺎی زﻣﯾﻧﮫای ،ﺷﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ،ﺑﯾﻣﺎری رﯾوی ﯾﺎ دﯾﺎﺑت
اﻓراد دارای ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺿﻌﯾفﺷده
زﻧﺎن ﺑﺎردار

اﻓراد ﺑرای اطﻼع از اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎریﺷﺎن آﻧﮭﺎ را درﻣﻌرض ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐووﯾد 19-ﻗرار ﻣﯽدھد ﯾﺎ
ﺧﯾر ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺳﻼﻣت ﺧود ﻣﺷورت ﮐﻧﻧد.
1

ﮐووﯾد19-
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای ھﻣﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧطر اﺑﺗﻼ را ﺑرای ﺧود و ،ﻣﮭمﺗر از آن ،ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ آﺳﯾبﭘذﯾری ﺑﯾﺷﺗری درﻣﻘﺎﺑل ﮐووﯾد19-
دارﻧد ،ﮐﺎھش دھﯾد:
•

در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﻧروﯾد.

•

ﺑﮫطور ﮐﻠﯽ ،ﺟز در ﻣوارد ﺿروری ،از ﻣﺣﯾطھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ دوری ﮐﻧﯾد .درﺻورت داﺷﺗن ھرﮔوﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎری،
ﭘﯾش از رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣطب ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

•

ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ﯾﺎ آﺳﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ
ﺧودداری ﮐﻧﯾد .اﮔر واﻗﻌﺎ ً ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣراﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ،زﻣﺎن ﺣﺿور ﺧود در آﻧﮭﺎ را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد و
از ﺑﯾﻣﺎران  6ﻓوت )ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً دو ﻣﺗر( ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

•

ﺟز در ﻣوارد ﺿروری ،ﺑﮫ ﺑﺧش اورژاﻧس ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑﻧﯾد .ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ اورژاﻧس ﺑﺎﯾد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ وﺧﯾمﺗرﯾن
ﻣوارد را در اوﻟوﯾت ﻗرار دھد .اﮔر ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ﯾﺎ ﻋﻼﺋم دﯾﮕری دارﯾد ،اﺑﺗدا ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد.

•

ﻋﺎدتھﺎی ﺑﮭداﺷت ﺷﺧﺻﯽ را ﮐﺎﻣﻼً رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد ،ﺷﺳتوﺷوی ﻣﮑرر دﺳتھﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ،ﺳرﻓﮫ ﮐردن در

•

دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﯾﺎ آرﻧﺞ و ﺧودداری از ﻟﻣس ﭼﺷمھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ دھﺎن ،ازﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﻣوارد اﺳت.
از اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﮔر ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ وﯾروس در ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ھﺳﺗﯾد.

•

ﺳطوح و اﺷﯾﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﮑررا ً ﻟﻣس ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد )ﻣﺛل دﺳﺗﮕﯾره در و ﮐﻠﯾد ﺑرق( .ﭘﺎکﮐﻧﻧدهھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣؤﺛر ھﺳﺗﻧد.

•

اﺳﺗراﺣت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻧوﺷﯾد ،ﻏذای ﺳﺎﻟم ﺑﺧورﯾد و اﺳﺗرس ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدﻧﺗﺎن را ﻗوی ﻧﮕﮫ دارﯾد.

اﮔر ﻋﻼﺋم اﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ﮐووﯾد 19-را دارﯾد ﯾﺎ ﭘرﺳﺷﯽ دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣراﮐز زﯾر ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد:
•
•

) King County Novel Coronavirus Call Centerﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﻣﺧﺻوص ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺟدﯾد در
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﮐﯾﻧﮓ( .206-477-3977 ،اﯾن ﺧط ﮐﻣﮑﯽ ھﻣﮫروزه از ﺳﺎﻋت  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  7ﻋﺻر ﺑﺎز اﺳت.
) Washington State Novel Coronavirus Call Centerﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﻣﺧﺻوص ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺟدﯾد در اﯾﺎﻟت
واﺷﻧﮕﺗن( 1-800-525-0127 ،و ﻓﺷﺎر دادن  .#اﯾن ﺧط ﮐﻣﮑﯽ ھﻣﮫروزه از ﺳﺎﻋت  6ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  10ﺷب ﺑﺎز اﺳت.

اﭘراﺗورھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﺳوم ﺷﺧﺻﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﺑﮫ
ﭼﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗرﺟﻣﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ زﻣﺎن اﻧﺗظﺎر طوﻻﻧﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷود.

آﻣﺎده ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺎ داﺷﺗن ﺣس ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗوی ،از اﯾن دوران دﺷوار
ﻋﺑور ﺧواھﯾم ﮐرد.

www.kingcounty.gov/covid
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