ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

آﻧﭽﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ )ﮐﻮوﯾﺪ(19-
 .1ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ  2019ﯾﺎ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺟﮭﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻮوﯾﺪ ،19-در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 .2ﭼﻄﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
•
•

از طﺮﯾﻖ ﻗﻄﺮات در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﻓﮫ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻓﺮدی ﻧﺰدﯾﮏ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ
از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس
ِ

 .3ﻋﻼﯾﻢ ﭼﮫ ھﺴﺘﻨﺪ؟
•
•

ﺳﺮﻓﮫ ،ﺗﺐ ،دﺷﻮاری در ﺗﻨﻔﺲ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻒ دارﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮭﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﺑﺎردار ،دارای ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ،ﯾﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﺼﻮص اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ.

 .4ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻢ؟
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﮔﺮ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از  65ﺳﺎل اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺳﻼﻣﺘﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﺪن در ﯾﮏ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺷﯿﻮع را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﻨﺎھﮕﺎهھﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر
در زﻣﺎن ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺣﺪود  6ﻓﻮت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻣﺴﻦ )ﺑﺎ  65ﺳﺎل ﺳﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ( ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺳﻼﻣﺘﯽ دارﯾﺪ از ﻣﮑﺎنھﺎی ﺷﻠﻮغ دوری ﮐﻨﯿﺪ.
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺮای  20ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  60%اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻟﻤﺲ ﭼﺸﻢھﺎ ،ﺑﯿﻨﯽ ،و دھﺎن ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
در ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﮫ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﮫ ﺟﻠﻮی دھﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ آن دﺳﺘﻤﺎل را دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ دﺳﺘﻤﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﺪ ،از
آﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮد )ﻧﮫ دﺳﺘﺘﺎن( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﻏﺬا ،ﭘﯿﭗ ،ﯾﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﻧﮕﺬارﯾﺪ .از ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﭘﺘﻮ و ﻟﻮازم ﺧﻮاب اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﯾﺪ ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺳﺮھﺎی ﺧﻮد را در ﺟﮭﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﻢ
ﻗﺮاردھﯿﺪ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺻﻮرتھﺎﯾﺘﺎن ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺷﯿﺎء و ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﮫ زﯾﺎد ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮطﻮب دارای اﻟﮑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 .5در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻮوﯾﺪ 19-را دارم ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﻢ؟
•
•
•
•
•

از ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﯿﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﯿﺪ ،در ﻣﻮرد ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻮد ﺑﮫ ﭘﻨﺎھﮕﺎه اطﻼع دھﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻮد ﻧﮕﺮان
ھﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﺮوﯾﺪ ﺟﮭﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﺑﺎ وی ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎ  211ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﭘﻨﺎھﮕﺎھﺘﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوﻧﺪه/ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺷﻮاری در ﺗﻨﻔﺲ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﺑﺪن داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ  911ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ
اورژاﻧﺲ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 .6ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻣﺎده ﺷﻮم؟
•
•
•
•
•

اطﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ.
واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺑﺰﻧﯿﺪ.
اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ دارو و ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اطﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻧﮕﮭﺪارﯾﺪ.
در اﯾﻦ دوره ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻮاظﺐ ﺧﻮد و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ.

اﯾﻦ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ درﺣﺎل ظﮭﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان وﺿﻌﯿﺖ ،و اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  211ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ
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