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 محتویات 

 )19-کووید( کروناویروس درباره رھنمود کتابچھ

 دارد  قرار کروناویروس بھ  ابتالء باالی خطر در  کسی چھ

 کنید محافظت را  خود باید چگونھ باشید داشتھ قرار ابتالء باالی خطر در کھصورتی  در

 دارد  وجود ھاآن در کروناویروس ابتالء احتمال کھ ییھاخانواده برای انزوانشینی رھنمود

 کرد؟  باید دنبال را انزوانشینی رھنمود زمان مدت چھ تا

 بگیرم؟ تماس NHS 111 با باید زمانی چھ 

 بگیریم؟ تماس NHS 111 بھ توانممی چگونھ

 باشم؟ خود مھاجرت وضعیت نگران من اگر شودمی  چھ

 دھم؟  انجام توانممی چھ کرونا ویروس انتشار از جلوگیری برای



 

 )Covid19رھنمایی کرونا ویروس (
COVID-19 ویروسی از ناشی بیماری این. دھد قرار تأثیر تحت را شما تنفسی ھایراه و ھاشش تواندمی کھ است جدیدی بیماری 

 .است coronavirus نام بھ

 سنی ھر در افراد شامل این .بمانند خانھ در ،است ممکن کھ ایاندازه بھ باید ھمھ کروناویروس گسترش توقف در کمک برای
 .باشید نداشتھ سالمتی شرایط دیگر یا عالئمی ھیچ اگر حتی شودمی

 :شوید بیرون خانھ از  ذیل موارد در توانیدمی شما

 شکل  بھ کھ  یکاالھای گرفتن تسلیم و دوا  و  غذا  چون یاشیای دریافت .باشند باز دارند  اجازه کھ یھایدکان  بھ  رفتن  برای •
 ایدداده سفارش تلیفون توسط یا آنالین

 از  را  متری 2 فاصلھ کھاین نظرداشت در با) بیرون در وقت نمودن سپری ھستید، انگلستان در اگر یا( تمرین انجام برای •
 کنید مراعات خانواده از  خارج دیگر افراد 

 یا آسیب خطر دورنمودن مریضی، یا مجروحیت از جلوگیری خون، اھدای  صحی، نیاز ھرگونھ سازیبرآورده برای •
 پذیر آسیب شخص یک بھ نمودن کمک و مراقبت

 کنید کار خانھ از نتوانید کھصورتی در تنھا اما آن  از  آمدن  و کار محل  بھ رفتن •

 :دارید را زیر عالیم اگر

 کنیدمی گرما احساس ،کنیدمی لمس را خود پشت یا سینھ قفسھ روی یوقت - باال حرارت درجھ •

 ایدکرده  شروع را سرفھ مکرر طور بھ شما کھ است معنی بدان  این  - مداوم و جدید  سرفھ •

 یا نموده بوی  را چیزی توانیدنمی  اگر -) شامھ حس دادن  دست از( بویایی یا طعم عادی  احساس در تغییر یا دادن دست از •
 باشد عادی  حالت از متفاوت چیزھا طعم یا بوی کھ این یا کنید، احساس را طعمش

 .کنید دنبال را دارد وجود آن در کروناویروس ابتالء احتمال کھ یھایخانواده برای انزوانشینی ھنمودر و بمانید خانھ در باید شما

 :است محدود عمومی اماکن در اجتماع

 ھمدیگر با مختلف وادهخان دو از  نفره 6 گروه یک کھ دارید  اجازه کنید،می  زندگی ایرلندشمالی و انگلیس در  شما اگر •
  کنید مالقات

 خود یکدیگر د،نباش دور ھم از  مایل 5 تا کھ منطقھ یک در  توانند می خانواده  دو اعضای  کنید،می  زندگی ولز در شما اگر •
 دنکن مالقات را

 اشد،بن نفر 8 از ترزیاد کھ گروه یک در  را خود ھمدیگر توانندمی فامیل دو اعضای  ،کنیدمی زندگی اسکاتلند در شما اگر •
 کنند مالقات

 شود  انجام متری 2 فاصلھ  مراعات با شخصی ھایباغ در تنھا یا خانھ  از بیرون باید ھامالقات این •

 .شویدمی جریمھ ،نکنید را  کار این کھصورتی  در ؛نمایید دنبال را رھنمود این تا است مھم

 برای  دیگر اساسی مواد و غذا رسانیدن از اناطمین حصول و عامھ صحت اقدامات تطبیق در ارتش و مھاجرت کارمندان پولیس، 
 .کرد خواھند ایفاء را خود نقش پذیر، آسیب افراد 

 پیام یک. است درآمده تعلیق بھ قتًاوم مھاجران ضمانت قید بھ آزادی شرط عنوان بھ دھیگزارش نیازپیش کروناویروس، علت بھ 
 پناھجویی، سیستم تغییرات مورد در بیشتر معلومات برای. کرد خواھید دریافت خود بعدی گزارش تاریخ بھ مربوط جزئیات با کوتاه
asylum-office-home-to-efugeecouncil.org.uk/latest/news/changeshttps://www.r-  :نمایید کلیک اینجا
19/-covid-to-response-in-practice-and-policy-resettlement 

 

 

 

https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/
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https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/


 

 است کرونا ویروس باالی خطر معرض در کسی چھ
 بیشتری خطر معرض  در نیز افراد  از برخی اما کند  بیمار  جدی طور بھ را کسی ھر تواند می  کرونا ویروس

 :شما اگر داشت  خواھید  قرار کروناویروس بلند  ابتالء خطر در شما مثال عنوان بھ .ھستند 

 
 باشید داده  انجام  عضو پیوند

 
 دارید سرطان تداوی از خاصی انواع

 
 مانند استخوان مغز یا خونسرطان

باشید داشتھ خون سرطان  

 
 فیبروز مانند شدید شیش حالت

 باشید داشتھ شدید آسم یا کیستیک

 
 بھ ابتال احتمال کھ باشید داشتھ حالتی

 کندیم بیشتر بسیار را عفونت

 
 سیستم کھ کنیدمی مصرف یدواھای

 کندمی تضعیف را بدن ایمنی

 

 
 وضعیت قلبی نظر از و ھستید حاملھ

 باشید داشتھ جدی

 

 

 مراقبت تیم از مکتوبی 2020 مارچ 29 یکشنبھ تا و دارید قرار ابتالء باالی خطر ھایدستھ  این از  یکی در کھ کنیدمی فکر اگر
 شفاخانھ  طبیب یا تان) داکتر( GP با را تان نگرانی باید باشد، شده گرفتھ تماس شما بھ تان) داکتر( GP توسط یا نکنید دریافت صحی

 برای مجانی شمارۀ این( 08081647686 :بگیرید تماس DOTW UK با پشتیبانی برای  ندارید، GP یک اگر. بگذارید میان در
 clinic@doctorsoftheworld.org.uk بھ ایمیل یا )است تماس

 

mailto:clinic@doctorsoftheworld.org.uk


 

 کنید محافظت خود از چگونھ باشید زیاد خطر معرض در اگر
 با  یا NHS 111 کروناویروس آنالین خدمات از استفاده با کند، بروز شما در جدید و مداوم تب یا سرفھ  مانند 19-کووید عالئم اگر

 معرض  در  اگر .دھید انجام را کار این عالئم این بروز از پس فرصت زودترین بھ .نمایید دریافت طبی مشوره NHS 111 بھ تماس

 .کنید جلوگیری آن بھ ابتال از باید کھ دارد وجود دیگری موارد ھستید، کرونا ویروس بیماری جدی خطر

 :بر شودمی  شامل این

 بروید بیرون دوا انتخاب و دخری برای نباید شما - کنیدنمی ترک را  خود خانھ •

o بیرون را وقتتان خود، خانواده اعضای با توانیدمی شما کنید،می زندگی ایرلند شمال و انگلستان در شما اگر 

 با بیرون  را دیگر خانواده  از  دیگر نفر یک توانیدمی کنید،می  ندگیز تنھا شما اگر یا) کنید تیر( کنید سپری

  کنید مالقات یکدیگر از متری 2 فاصلھ  مراعات رعایت

o از  متر 2 فاصلھ مراعات با) ساپورت تمرین( ورزشی تمرین برای توانیدمی کنید،می زندگی ولز در شما اگر 

  بروید بیرون یکدیگر،

 )شخصی ھایمکان در  فامیل یا تاندوس با دیدار شمول  بھ( نروید اجتماعی ھیچ بھ •

 باشید دور  خود ھایخانھ  سایر از) قدم  3( متر 2 حداقل  امکان حد تا •

 کنید دوری ،دارند را کروناویروس عالئم یا ھستند مریض کھ  افرادی ھمھ از •

 .کنند رھا شما دروازه از خارج را  دواھا باید. کنند انتخاب شما برای  را  دوا و خرید کھ بخواھید ھمسایگان  یا خانواده دوستان، از

 ثبت اینجا در کروناویروس حمایت دریافت برای توانیدمی باشید، داشتھ کمک بھ  نیاز غذا  مانند سیار اساسی تأمینات دریافت در  اگر

 :نمایید نام

 vulnerable-extremely-https://www.gov.uk/coronavirus  :ھستید انگلستان در اگر •

support-https://www.adviceni.net/eform/submit/covid-: کنیدمی  زندگی آیرلندشمالی در اگر  •

 referral 

 بگیرید تماس 08001114000 شماره بھ کنید،می  زندگی سکاتلند در اگر •

 باشد درج تانمکتوب در تماس جزئیات باید کنید،می  زندگی ولز  در اگر •

 : بخوانید   GOV.UK  در را  خود از حفاظت درباره مکمل مشوره دارید،  قرار کروناویروس ابتالء باالی خطر در  کھصورتی  در

-and-shielding-on-https://www.gov.uk/government/publications/guidance

19-covid-from-persons-vulnerable-extremely-protecting 

https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.adviceni.net/eform/submit/covid-support-referral
https://www.adviceni.net/eform/submit/covid-support-referral
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


 

 در کروناویروس ابتالء احتمال کھ یھایخانواده برای انزوانشینی رھنمود 

 دارد وجود ھاآن

 
 ھایجراحی مکتب، کار، محل بھ

GP، نروید  شفاخانھ یا دواخانھ 

 
 یا کنید  استفاده جداگانھ امکانات  از

 کنید  پاک استفاده از بعد 

 
  نزدیک تماس از

 بپرھیزید  دیگر افراد  با

 
 دھند  تحویل شما بھ را دوا و غذا

 
 باشید  نداشتھ بازدیدکننده

 
 بخوابید  تنھا است  ممکن اگر

 
 منظم طورھ ب را خود  ھایدست 

 بشویید 

 
 بنوشید  بیشتر آب 

 
 تانعالیم  با گیریکمک  برای

 بگیرید  پرستامول
 

 تست برای توانیدمی کردید، مشاھده خود در را کروناوایرس ئمعال کھاین محضبھ. کنید پرسان کروناوایرس از توانیدمی شما
-https://www.nhs.uk/ask-for-a):دھید  انجام اولیھ  روز  5 در  را تست باید شما(. کنید پرسان کرونا

test-coronavirus 

-https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home:بدانید بیشتر اینجا
guidance    

https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test


 

 کرد؟ باید دنبال را انزوانشینی رھنمود زمانمدت چھ تا
 نگھدارند انزوا در را  خود و مانده خانھ  در روز 7 برای باید عالئم دارای افراد  •

 سرایت از  تا نگھدارند، انزوا  در  را  خود  و مانده خانھ  در روز  14 حداقل  باید آنان کنید،می  زندگی دیگر اشخاص با اگر •
 شود  جلوگیری خانھ  از بیرون بھ

 مانده خانھ در کرده، بروز عالئم کھ روزی از روز 7 مدت بھ باید شود،می دچار عالئم این بھ تانخانھ  در شخصی اگر اما •
 مانندمی  خانھ در روز  14 از بیش آنھا کھ باشد بدان  این  اگر حتی نگھدارند انزوا  در را خود و

 دارای یا است باردار  است، مدت نیطوال وضعیت یک دارای  کند،می  زندگی است بیشتر یا سالھ 70 کھ  شخصی  با اگر •
 بمانند روز 14 بتوانند آنھا کھ کنید پیدا دیگر جایی کنید سعی است، ضعیفی ایمنی سیستم

 باشید دور یکدیگر از ممکن حد تا کنید سعی باشید، ھم کنار در  خانھ در ھستید مجبور اگر •

 بگیرم؟ تماس NHS 111 با باید زمانی چھ

 کنید، استفاده خود تلفن از کنید، تماشا تلویزیون مانند معموالً  کھ دھید انجام را کاری توانیدنمی کھ ھستید بیمار آنقدر شما •
 شوید خارج خود خواب تخت از یا بخوانید

 بمانید باقی  خانھ در  خود عالئم با توانیدنمی کنیدمی احساس •

 شودمی بدتر شما وضعیت •

 ندیابنمی بھبود روز 7 از بعد شما عالئم •

 بگیرم؟ تماس NHS 111 بھ توانممی چگونھ
 کھ بدانید تا  https://111.nhs.uk/covid-19  نمایید استفاده آنالین شکل بھ  را  کروناویروس NHS 111 خدمات توانیدمی شما
 شماره این( بگیرید تماس 111 شماره با توانیدمی ،کنید پیدا دسترسی آنالین خدمات بھ توانیدنمی اگر. داد انجام باید را  کاری چھ بعدا

 .بخواھید خود زبان  بھ مانجتر توانیدمی). است رایگان تماس

 باشم؟ خود مھاجرت وضعیت نگران من اگر شودمی چھ
 ایھزینھ کنند،می زندگی)  UK( بریتانیا در اجازه بدون کھ کسانی جملھ از آیند،می انگلستان کشور بھ خارج از کھ مسافرانی برای

 :داشت نخواھد بر در

 )ندارید coronavirus شما کھ  دھد نشان آزمایش اگر حتی( کرونا ویروس برای آزمایش •

 ممکن ندارید، کرونا ویروس شما کھ  دھد  نشان آزمایش یک و  کنید درمان بھ  شروع شما اگر  - کرونا ویروس برای  درمان •
 بپردازید ھزینھ آزمایش نتیجھ دریافت از بعد مداوائی ھر  برای شما کھ است

 .نیست مھاجرت کنترل بھ نیازی شوید، درمان یا و آزمایش فقط کرونا ویروس برای شما اگر چنانچھ

 دھم؟ انجام توانم می چھ کرونا ویروس انتشار از جلوگیری برای
 بشویید آب و صابون از استفاده با ثانیھ 20 حداقل  را خود دستان کھ کنید حاصل اطمینان •

 نمایید دنبال را  بودن مصؤون و  مراقب مورد در ھدایات •

 وسایل مانند ندارید، زندگی کھ افرادی با متری 2 زیکییف فاصلھ رعایت کھ بستھ ھایمکان در باشد، ممکن اگر •
 بپوشانید را تان چھره است، مشکل مشابھ ھایدوکان یا عمومی ترانسپورتی

 :بیشتر معلومات برای

 NHS:  19/-covid-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus رھنمای •

 WHO :coronaviruses-a-detail/q-a-room/q-https://www.who.int/news رھنمای •

https://111.nhs.uk/covid-19
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

	رهنمایی کرونا ویروس (Covid19)
	چه کسی در معرض خطر بالای ویروس کرونا است
	اگر در معرض خطر زیاد باشید چگونه از خود محافظت کنید
	تا چه مدتزمان رهنمود انزوانشینی را دنبال باید کرد؟
	چه زمانی باید با NHS 111 تماس بگیرم؟
	چگونه میتوانم به NHS 111 تماس بگیرم؟
	چه میشود اگر من نگران وضعیت مهاجرت خود باشم؟
	برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا چه می توانم انجام دهم؟

