Farsi

COVID-19
ﻧﻣوﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از ﻣﺟﺎری ھواﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺟدﯾد  COVID-19آﻟوده ﺷدهاﯾد.

ﻋﻼﺋم COVID-19

ﻋﻼﺋم ﻣﻌﻣول ﺷﺎﻣل ﺗب ،ﮔﻠودرد ،ﺳردرد ،درد ﻋﺿﻼﻧﯽ ،ﺳرﻓﮫ و ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس اﺳت.

درﻣﺎن
اﮔر ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾﻔﯽ از  COVID-19دارﯾد

اﮔر ﺷراﯾط ﺷﻣﺎ ﺟدی ﻧﯾﺳت و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑﺳﺗری در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻧدارﯾد ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺧواھﯾد ﺷد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻗﺳﻣت "ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ" را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯾد ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﻻزم اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯾد ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم درﻣﺎن ﮐﻣﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺳﯾژن و آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏھﺎ را اراﺋﮫ دھﯾم
در ﻣوارد ﻧﺎدر ،ﻣﻣﮑن اﺳت درﻣﺎن ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﻔس ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷد
ﺷﻣﺎ در ﻣدت ﺑﺳﺗری در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﯾزوﻟﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧﯾد
درﻣﺎن داروﯾﯽ ﻣﻌﻣول ﺑرای ﺷﻣﺎ

طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ،ﺷﻣﺎ درﻣﺎن داروﯾﯽ ﻣﻧظم ﺧود را از ﭘرﺳﻧل درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.

اﮔر داروی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﭘرﺳﻧل ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﻣدت  ۴۸ﺳﺎﻋت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری دارﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد
از آﻟوده ﮐردن اطراﻓﯾﺎن ﺧود ﺧودداری ﮐﻧﯾد

ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از آﻟوده ﺷدن اطراﻓﯾﺎن ﺧود ،ﺑﺎﯾد:

•
•
•

ﺗﺎ  ۴۸ﺳﺎﻋت ﭘس از ﻗطﻊ ﻋﻼﺋم از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﺧودداری ﮐﻧﯾد
ﺑﮭداﺷت دﺳت را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد – دﺳﺗﺎن ﺧود را ﻣرﺗب ﺑﺷوﯾﯾد
از ﺗﻣﯾز ﺑودن ﻣﻧزل ﺧود اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد

ﻧﺣوه ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺧﺎﻧﮫ ﺧود
ﺗواﻟت/ﺣﻣﺎم ،آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و اﺗﺎق)ھﺎ( را ﮐﮫ ھر روز در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور دارﯾد را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده ﻋﺎدی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﯾﮏ ﺗواﻟت و ﺣﻣﺎم ﻣﺷﺗرک در ﺧﺎﻧﮫ وﺟود دارد ،ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده ،آن را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
ﺣوﻟﮫ ،ﻣﻼﻓﮫ و ﻟﺑﺎس زﯾر را ﺑﺎ آب ﺣداﻗل  ۸۰درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽﮔراد ﺑﺷوﯾﯾد .ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻟﺑﺎسھﺎی دﯾﮕر را ﺑﺎ آب ﺣداﻗل  ۶۰درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽﮔراد ﺑﺷوﯾﯾد.

ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑودهاﯾد اطﻼع دھﯾد

ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑودهاﯾد ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

اﻓرادی ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺷرح داده ﺷده در .www.sst.dk
آزﻣﺎﯾش دھﻧد.

در روزھﺎی آﺗﯽ
در ﺻورت ﺑدﺗر ﺷدن وﺿﻌﯾت ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻓورﯾتھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد

ﺑرای ﻣﺛﺎل ،درد ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ،ﺗب ﻣﺟدد ﯾﺎ اﻓزاﯾش ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره COVID-19

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت داﻧﻣﺎرک ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺑﮫ وبﺳﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫروز ﻣﯽﮐﻧد ).(www.sst.dk

ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  7020 0233ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره  COVID-19ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن زﺑﺎن در ﺳﺎﯾت زﯾر ﻣوﺟود اﺳتwww.sst.dk :

