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ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ -را داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺮای اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ،ورق ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ از ﺳﺮاﯾﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ" :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺳﮭﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ"
””Information och förhållningsregler till hushållskontakter
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻗﺒﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﺮاﯾﺖ )اﻟﯽ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ( ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮدی ﺗﻤﺎس داﺷﺘﯿﺪ ﮐﮫ دارای ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -ﺑﻮده و
ﻣﺮض او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﺼﺎب ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوب آن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دارای ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ﯾﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت طﺒﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﻗﺘﯽ زﯾﺎد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه و دارای ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﯽ ُﻣﺴﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
از داﺧﻞ ﺷﺪن وﯾﺮوس ﺑﮫ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﻟﯽ وﻗﺘﯿﮑﮫ او ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮد )دوره ﻧﮭﻔﺘﮕﯽ( ﺑﯿﻦ  ۲اﻟﯽ  ۱۴روز را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد ،طﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ۵روز.
ﺑﻌﺪ از آن روزﯾﮑﮫ ) (--/ ---ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹-او ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺮرات ذﯾﻞ در طﻮل  ۱۴روز اﻋﺘﺒﺎر دارﻧﺪ:
•

ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻋﻼﯾﻢ ﻋﺎدی ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﺳﺮﻓﮫ ،ﺗﺐ ،درد ﮔﻠﻮ ،ﺳﺮدردی ،درد ﻋﻀﻼت،
رﯾﺰش ،ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺲ ذاﯾﻘﮫ و ﺣﺲ ﺷﺎﻣﮫ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﺪه ﺑﺎ اﺳﮭﺎل .اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺎن ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻔﯿﻒ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد
را ﻓﻮرأ در اﻧﺰوا ﻗﺮار داده و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻣﺼﺎب ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ دارﯾﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎطﺮ ﮐﺪام ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر دارد .در
ﺻﻮرت ﺣﺎﻟﺖ وﺧﯿﻢ و ﻋﺎﺟﻞ ﺑﮫ  ۱۱۲زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺴﺖ ﺗﺎن ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮدن ﺑﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ،را اداﻣﮫ
دھﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

•

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اوﻗﺎت آزاد ﮐﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را درﺑﺮ دارد ،ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺎ
اﻓﺮادﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ) ۲ﻣﺘﺮ( ،ھﻢ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ھﻢ ﺑﯿﺮون از آن .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ُﻣﺴﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

•

در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،وظﺎﯾﻒ ﮐﺎری ﺧﻮد را در ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎران در ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر ،رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ ،ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻟﯿﺴﮫ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﺮطﯿﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﮫ روز اﻗﻼ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۱۵دﻗﯿﻘﮫ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲ﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ُﻣﺴﺮی را داﺷﺘﯿﺪ) .در ﻣﻮرد
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﮫ در ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﮭﺎ اﻋﺘﺒﺎر دارد  -ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ(.
•

روز ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﺖ ﺷﺪن ﻓﺮد ﻣﺼﺎب ﺑﮫ وﯾﺮوس ،ﺧﻮد را ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

•

در ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎران در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر،
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

•

ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ و ﻟﯿﺴﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﺗﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺧﺎرج از
ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮوﻧﺪ.

•

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت آﺧﺮی ﺗﺎن ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺴﺮی ،اطﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﯾﺪ اﺻﻼ ﺿﺮور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ در طﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه آﺧﺮ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﭘﯽ .ﺳﯽ.ار  PCRﯾﺎ ﺗﺴﺖ ﺿﺪ ژن  antigentestﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺼﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ دو دوز واﮐﺴﯿﻦ اﻗﻼ دو ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺮزﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺮﯾﻀﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻸ ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪﯾﺪ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -را در  www.1177.se/kronoberg/coronaﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
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