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بینی و دهن خود را در زمان سرفه و یا عطسه با دستمال بپوشانید ،دستمال

Dari

استفاده شده خود را در سطل آشغال بیندازید و دستان خود را بشویید.
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وایرس کرونا چیست؟ این وایرس  COVID—19نیز نامیده
میشود

?What is Coronavirus

وایرس کرونا میتواند باعث مریضی انسان و حیوانات شود .بعضی از وایرس
های کرونا میتوانند باعث مریضیهای مشابه سرماخوردگی شوند و بعضی
دیگر میتوانند باعث مریضیهای جدیتری از جمله عالیم حاد تنفسی
( )SARSو سندرم تنفسی خاورمیانه ( )MERSرا شوند.
پ

وایرس کرونا چیقسم منتقل میشود؟ How virus spreads:

وایرس کرونا اغلب از طریق تماس نزدیک با شخص آلوده و اکثرا بصورت رو
در رو منتقل میشود .این وایرس نمیتواند تمام اتاق را سپری کند و یا از طریق
هوا الی فواصل طوالنی منتقل گردد.

تماس نزدیک چیست؟

?What is close contact

ارتباط نزدیک یعنی شما بیش از  51دقیقه با شخص آلوده رو در رو باشید و یا
بیش از دو ساعت در یک فضای بسته به همراه یک شخص مبتال به وایرس
کرونا حضور داشته باشید.
تماس نزدیک میتواند با شخصی صورت گیرد که هر یک از معیارات ذیل را
داشته باشد:




در یک خانه با شما زندگی کند
تماس مستقیم با مایعات شخص مبتال به وایرس کرونا در زمان سرفه و
عطسه او
شخصی که دو ساعت یا بیشتر در مکان یکسانی با شما حضور داشته است

عالیم وایرس کرونا چیست؟

?What are the symptoms

بسیاری از اشخاصی که به وایرس کرونا مبتال میشوند ،عالیم خفیفی را از خود
نشان میدهند .با این حال ،اشخاص سالخورده و کسانی که از قبل دارای شرایط
طبی هستند بیشتر در معرض وقوع عالیم شدید قرار دارند.
رایجترین عالیم راپور شده از وایرس کرونا عبارتند از:






تب
مشکالت تنفسی مثل نفستنگی
سرفه
گلو دردی
خستگی و یا کوفتگی.

در صورت داشتن هر یک از این عالئم ،ممکن است به وایرس کرونا و یا یک
مریضی با شدت کمتر مبتال شده باشید.
با داکتر محلی خود در تماس شوید تا او تصمیم بگیرد که آیا انجام معاینه
وایرس کرونا ضرور است یا خیر .این معاینه در گلو و بینی انجام خواهد شد.
در صورت ضرورت به معاینه ،ممکن است معاینه را در کلینیک داکتر عمومی
انجام دهند یا ممکن است به شما پیشنهاد دهند که برای انجام معاینه به
شفاخانه مراجعه کنید .اگر کسی در فامیل شما به شدت مریض شود ،باید به
شفاخانه معاینه شود.
اگر متوجه این معلومات نشدهاید ،شخصی را پیدا کنید که بتواند انگلیسی
صحبت کند و از او کمک بگیرید.

Health
and Human
Services

Made with the grateful support of

