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 ورق معلوماتی 
 بدانید 19درمورد کووید  ضرورت داریدکه  چیزی

 
17/09/2020 

 سته هچ 19کووید 
از  طیفی تواند  یموارد م نی شوند. ا یم یتنفس یها هستند که باعث عفونت ها وایرساز  کالنیکرونا خانواده  های وایرس

 تر باشد. یجد یها مریضیتا  ریزش

  ریپورت نیدر شهر ووهان چ 2019بار در دسمبر  نیاول آنکرونا است.  وایرس نویاز نوع  یناش مریضییک  19کووید 

 شد.

 19کووید  عالئم
 باشد. دیشد پنومونیتا  فیخف مریضیاز طیفی تواند  یم 19کووید  عالئم

 شوند. سریع مریض یلیممکن است خ گرانیو د  ابندی  یبهبود م یو به راحت بطور عاجلاز افراد  یبرخ

 است: ذیلموارد  بشمول 19کووید  عالئم

 تب  •

 ی عالئم تنفس •

 سرفه   •

 گلو درد •

 نفس   یتنگ  •

، حالت تهوع، اسهال، استفراغ، از دست دادن  یمفصل ای یعضالن ی، سردرد، دردهاینیب ریزش آبتواند شامل  یم گرید عالئم

 باشد.  ماندگیت دادن اشتها و ، از دسییحس چشا ریی، تغ ییا یحس بو

 ابد ی یم نشر چگونهآن 
 : نشر می یابد ذیلاز طریق  گریبه شخص د  یاز فرد 19کووید 

 (از اینکه وی عالئمی داشته باشد ساعت قبل 48در بشمول ) یبا فرد عفون کی تماس نزد •

 مصاب  عطسه فرد ایتماس با قطرات سرفه  •

 ایو سپس لمس دهان  اتی در روی آنها هستقطر مصاب( که از فرد هازیم  ای بدر یها رهیسطوح )مانند دستگ  ای ایلمس اش •

 تان صورت

تواند به   یمآن است که  یبدان معن نیآن وجود ندارد. ا یبرا یتی مصون چیاست، در جامعه ما ه نو  مریضی کی 19کووید  چون

 .ابدی نشر عاجلطور گسترده و 
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 ؟شوم تست 19کووید  برایتوانم  یم طورچ
 .دیدار یفی اگر فقط عالئم خف یحت دیشو تستشود. مهم است که  تست دیبا 19با عالئم کووید  یکس هر

 : دیتوان یم ، شمادیداشته باش 19که ممکن است کووید  تشویش دارید اگر

با   080 020 1800نمبر تلفون مشوره با  یبرا ای  دیکن چکعالئم خود را    Healthdirectبا استفاده از جستجوگر عالئم   •

انی  از خدمات ترجم 450 131نمبر تلفون با  دیتوان ی، مدیستی زبان ن  یسی. اگر انگلدیر یتماس بگ  وایرسکمک ملی کرونالین 

 . دیاستفاده کن و شفاهی تحریری

 (تست  کین ی)کل دیمراجعه کن 19کووید   مجانی یتنفس کی نیبه کل •

را به همراه داشته   مصارفیممکن است  نیا  که خواهد داد ب یرا ترت  تست اوو  دیریخود تماس بگ داکتربا تلفون  قیاز طر •

 .باشد

افراد   تستهستند که در سراسر کشور واقع شده اند و تمرکز آنها بر  اختصاصی صحیمراکز  19کووید  یتنفس یها کی نیکل

 است. یعالئم عفونت تنفس  دارای

 .دیکن دایرا پ خودتانبه  19کووید  یتنفس کین یکل نیکتر ینزد

 تست  جینتا  ماندن برای  منتظر
مقامات   یها ییاز رهنما دی، بادیخود هست  تست جیکه منتظر نتا  یبرگردد. در حال تست جیاست چند روز طول بکشد تا نتا  ممکن

 . دیکن یروی پ  ،کرده اند تستکه شما را  طبیو متخصصان  یعموم صحت

که  دیانجام ده یکار را تا زمان نی ا دی. شما با دیآنجا بمان  در و دیبه خانه برو  ما  یمستق دی، باشده اید تست یداشتن عالئم لیبه دل اگر

 . باشدتر   یطوالنکه هر کدام  -رود  نیعالئم شما از ب ای باشد یمنف تست جهینت  ای

 ی. اگر وقتدشته ایتماس دا 19با فرد مبتال به کووید  کیاز نزد ای چون از مسافرت برگشته اید دی باش نیممکن است در قرنط شما

کار را انجام  نیا دی. شما بادیبمان نیروز( در قرنط 14) نیدوره قرنط انیتا پا  دیبا  دیشو یم تست یلیبه هر دل دیهست نیدر قرنط

 است.  یشما منف تستو  دیندار یاگر عالئم یحت دیده

 باشندگیمحل  ای شفاخانهدر خانه،  گریافراد د، از یعموم صحت قامو م  داکترطبق دستور  دیشما مثبت است، با تست جهینت اگر

 . بمانیدخود جدا 

 

 شود؟  یم تداویطور چ 19کووید 
 یکند. برخ  یریاز آن جلوگ ای کند  تداویرا  19وجود ندارد که کووید  ایشده  دیین تایواکس ای خاص تداوی چیحال حاضر ه در

و   آسترالیادر  قاتی. تحقابندی یبهبود دیشد 19تواند به افراد کمک کند تا از کووید  یوجود دارد که م یتداو یاز روش ها

 بالقوه در حال انجام است.  یتداو یها وشن ها و ری واکس دیتول یسراسر جهان برا

 

 است؟  19در معرض خطر کووید  شتریب یکس چه
 :، عبارتند ازهستند  وایرسدر معرض خطر ابتال به  شتریکه ب ی، افرادآسترالیا در

 در خارج از کشور بوده اند  را  یکه اخ یمسافران •

https://widget.nhsd.healthdirect.org.au/v1/widget/search?widgetId=2bd9a3ab-54e6-4ddf-a9df-44fef0c2e81b&types=%5Bservices_types%5D%3Aall+services&filters=%5Bprograms%5D%3Acovid+19
https://widget.nhsd.healthdirect.org.au/v1/widget/search?widgetId=2bd9a3ab-54e6-4ddf-a9df-44fef0c2e81b&types=%5Bservices_types%5D%3Aall+services&filters=%5Bprograms%5D%3Acovid+19
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 در تماس بوده اند  ،داده شده است صیتشخ 19کووید با که  یبا شخص کیکه از نزد یافراد •

 گاهی و بازداشت تادیبیافراد در مراکز  •

 یپ گرو  یمسکون مراکزافراد در  •

 :بیشتر است، عبارتند ازاحتمال آن  ایقرار دارند  شدید مریضی شتریدر معرض خطر ب وایرسکه در صورت ابتال به  یافراد

 ه و باالتر سال  70افراد   •

 بدن آنها به خطر افتاده است مصونیت ستمی، ستداوی  ای طبی طیاز شرا  یبرخ لیبه دل شوند،  صابم وایرساگر به   که یافراد •

 :مانند طبیمزمن  یها مریضیبه صابافراد م •

o یقلب مریضی 

o هیر مریضی 

o ه یکل یینارسا 

o ابت ید 

o دیشد یچاق 

o کبد  مریضی 

، تکلیف طبید. در صورت داشتن هرگونه نده شیکه ممکن است خطر را افزا ستین طبیمزمن  طیاز شرا یکامل لست نیا

 معالج داکتربا  دیانجام ده محافظت از خود یبرا دیتوان  یم ییچه کارها نکهیخود و ا یشود که در مورد خطر فرد یم هیتوص

 گپ بزنید. تان 

 تر، وجود داشته است.  وسیع تی ، نسبت به جمعاطفال انیدر م 19شده کووید  دیی از موارد تا یکم زانیم  تاکنون

 زنان باردار وجود دارد.  برایدر مورد خطر   یحال حاضر شواهد محدود در

 

 دیکن  حفاظت  19کووید  مقابل در  گرانی از خود و د طورچ
بیشتر  که   یاز کسان حفاظتو  19کووید  نشرسرعت  دادن کاهش یباشند. برا میسه 19کووید  نشراز  یریدر جلوگ دیبا همه

 :مهم است ذیلانجام موارد هستند، در معرض خطر 

 د یفاصله داشته باش گرانیمتر از د 1.5 •

 .دیکن یخوددار یدنو بوس در آغوش گرفتنمانند دست دادن،  جان جوری بدنیاز  •

 باشد فی اگر عالئم شما خف  یحتشوید،   تستو  دی، در خانه بماندیآنفلوانزا دارشبه  ای ریزشاگر عالئم  •

 د یبپوشان تاندستمال  ایسرفه و عطسه خود را با آرنج  •

 د ییو دستان خود را بشو دی ندازیب  کثافاتداخل سطل  میاستفاده شده را مستق یدستمال ها •

 شناب از رفتن به ت بعد قبل و بعد از غذا خوردن و بشمول، دییبا آب و صابون بشو بطور مکرردستان خود را  •

 د یل استفاده کنوالک  حاوی یکننده ها یاز ضد عفون •

 دیکن یو دهان خوددار ینیچشم، ب لمس کردناز  •

 د یکن یو ضد عفون  پاک کاریرا ها ب و دستگیره در  زهای، مروی میز آشپزخانه لیاستفاده شده از قب کررسطوح م  •
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 د یکن یو ضد عفون پاک کاریرا   محل کار عبور پول و کارت فی ، کدهای، کلمبایل یهاتلفون  بشمولمتداول استفاده شده  ایاش •

 دیده شیتازه موجود را افزا یمقدار هوا، )ای سی( مطبوع هیتهو میتنظ   ای کلکین هابا باز كردن  •

 د یکن یریرا بارگ  COVIDSafe اپ •

 . دیکن را دنبالخود  تریتوری  ای یالتیمقامات ا توصیه یدر مورد اجتماعات عموم شهیهم

که   دیهست یموجود ایمزمن  طیشرا یاگر دارامخصوصا  – دیخود ادامه ده طبی یعاد یاست که شما به مالقات ها مهم

 دارند. طبی به مراقبت ضرورت

 شتریب یو تماس ها  معلومات
 آسترالیادولت  صحتوزارت  تی سابیو

  19کووید  یسیانگل منابع

 19کووید ترجمه شده   منابع

 آسترالیا دولت  تی سابیو 

 هلث دایرکت سنج مت عال

 ( healthdirect) دیکن دایرا پ خودتانبه  19کووید  یتنفس کین یکل نیکتر ینزد

 .دیمراجعه کن Head to Health website  تیبسایبه وجان جوری صحت روحی و  د رمورد حمایت یبرا

 کند.  یساعت شبانه روز و هفت روز هفته کار م 24در  لین معلوماتی نی. ا080 020 1800 : وایرسکرونا  یمل کمک لین

 .دیزبان هست یسی انگل ریاگر غ و شفاهی تحریریترجمه  ی. برا450 131: و شفاهی انی تحریریترجم خدمات

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/limits-on-public-gatherings-for-coronavirus-covid-19#states-and-territories
http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/translated-coronavirus-covid-19-resources
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/translated-coronavirus-covid-19-resources
http://www.australia.gov.au/
https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker/tool/basic-details
https://widget.nhsd.healthdirect.org.au/v1/widget/search?widgetId=2bd9a3ab-54e6-4ddf-a9df-44fef0c2e81b&types=%5Bservices_types%5D%3Aall+services&filters=%5Bprograms%5D%3Acovid+19
https://widget.nhsd.healthdirect.org.au/v1/widget/search?widgetId=2bd9a3ab-54e6-4ddf-a9df-44fef0c2e81b&types=%5Bservices_types%5D%3Aall+services&filters=%5Bprograms%5D%3Acovid+19
http://www.headtohealth.gov.au/

