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تان به ویروس کرونا مصاب عضوی از فامیل طرزالعمل برای وقتی که 
 شده باشد

 
 واگیردار دستور داده است که قرنطین باشید.  هایبیماریداکتر  •

 احتمال دارد که شما هم به ویروس کرونا مصاب شده باشید.  •

 . نگاه کنیداند« را »طرزالعمل برای کسانی که در معرض ویروس کرونا قرار گرفته  •

 
 کنید شده مراقبت میمصاب شخص بالغی کهوقتی که از طفل یا 

 مراقبت کند.  است  مصاب شده کسی که از  و همیشه همان شخص  شخص بالغ  باید فقط یک نفر •

 مستقیما در صورت شما سرفه نکند. ،شده مراقب باشید که شخص مصاب  •

لمس کرده باشید، با شخص  شده را الخصوص همیشه وقتی که شخص مصاب های خود را شسته کنید. علی دار دست شکل دوامبه •

 های او را رسیدگی کرده باشید. پاک ها و جان پاک ها یا روی بوده باشید یا دستمال  ی شده در یک جامصاب 

 فاده کنید. ماسک است  •

 تیلفون کنید.رکز صحی م  بهو اگر ضرورت پیدا شد   اشیدنظر داشته ب حال شخصی را که مصاب شده است تحت  •

 نوشد. شده به اندازه کافی مایعات می اطمینان پیدا کنید که شخص مصاب  •

 د. ن که حاوی شکر باش  بخورانیدهایی رد او را نوشیدنین نداطفل اشتهای خوراک خورد راگ •

و دیگران را   برآیدد از خانه توان وقتی می او د. در خانه بمان روز شبانه  ۷حداقل باید   پس از این که مصاب شد ،شدهمصاب شخص  •
 د. مند بوده باشصحت   کامال روزشبانه   ۲، حداقل اشاز بیماری  پس د که مالقات کن 

 
 ، او را نزد داکتر ببرید: دهای زیر را داشته باش و نشانه   هاعارضه ر طفل هر کدام از  اگ

 

 . سخت باشدبرایش نفس کشیدن  •

 . رنگ شود فوالدی آبی یا پوستش  •

 . مایعات ننوشد افی اندازه کبه •

 . دار استفراغ کندیا دوام شدید •

 .نشان ندهد یالعملدام چیزی عکس از خواب نخیزد یا به ک •

 . که حتی نخواهد در آغوش گرفته شود  و ناراحت باشدخلق کج آنقدر •

 . ها گم شوند اما دوباره با تب و سرفه بدتر پیدا شوند و نشانه  هاعارضه  •

 
 ش ستن کاالهایو ش  شدهاتاق و خانه شخص مصابکاری پاک

 
  بیندازید.داخل خریطه تقیما مس، از استفاده بعد ها را های کاغذی و ماسک دستمال باشد.  زباله خریطه شده باید در اتاق شخصی که مصاب  •

ها را لمس  هر وقت زباله یاد داشته باشید که به . زیدبینداببرید و عمارت خود   نیداباطله  را به آن بعد بسته کنید و خریطه زباله را سر 
 های خود را شسته کنید.دست  کنیدهای استفاده شده و چیزهای مشابه آن را لمس می دستمال کنید یامی

شوینده  با مواد  هر روز  ( بایدهادستگاه هایریموت ها و پ مل هایچ سوی ،  درهای که با دست لمس شوند )مثال دستگیر سطوحکلگی  •
 . کاری شوند پاک ، یمعمول

 اند(.در نظر گرفته شده  هاخانه کننده که برای استفاده در  کاری شوند )مثال با مواد ضدعفونی هر روز باید پاک ب فضاهای تشنا •

که   یدن غیرضروری به کاالهای دست زحتما از مواد شوینده استفاده کنید. از   .ته کنیددرجه شس ۹۰تا  ۶۰آب  باها را و شیت  هاروجانی  •
  ن با آب و صابو دقت به  های خود را ، دست رسیدگی کردید هایی که باید شسته شوندالابه ک وقتی  باید پسان شسته شوند خودداری کنید.

 ک کنید.کننده حاوی الکل پا را با مواد ضدعفونی  تانهایدست یا شسته کنید 

 
 

 معلومات بیشتر: 
www.turku.fi/korona 
www.turku.fi/se/corona 
www.turku.fi/en/corona (قسمت هایی از متنها با گوگل ترنسلیت ترجمانی شده اند) 

http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/se/corona
http://www.turku.fi/en/corona

