وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ
رﻓﺘﺎر و ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد

اداره بهداشت چه وظایفی دارد؟

وضعیت بیامریهای عفونی را کنرتل کند
• موارد گزارش شده را ثبت کرده و قرنطینه
اعامل کند
• بیامران و افراد مرسی و آلوده را ردیابی ،
آزمایش و قرنطینه کند

چه کسی قوانین و ممنوعیت ها را در طی شیوع ویروس
کرونا تعیین می کند؟

در آملان قانونی وجود دارد برای منع گسرتش بیامری ھا عفونتی.
قانون
حامیت افراد و جامعه از بیامری ھای ویروسی و عفونی.
• در قانون محافظت ازافراد در برابر بیامری ھای عفونی یا
ویروسی آمده
است:
شام باید بیامری ھای عفونی و ویروسی ،از جمله ویروس کرونا
را باید
به مقامات بھداشتی گزارش دھید.
• این قانون اقداماتی را که باید ھر فرد در رشایط بیامریھای
عفونی انجام داده شود را تعیین می کند.

چگونه میتوانم بفهمم کی و چه مدت باید در قرنطینه باشم.

از طریق نامه کتبی که از بخش بھداشت و
درمان دریافت میکنید.
• تاریﺦ پایان قرنطینه در نامه از اولین روز
تاریﺦ قرنطینه تا آخرین روز درج شده ممکن
است و امکان
دارد قرنطینه دیگری نیز ﻻزم باشد.
• اگر به دلیل رعایت نکردن ممنوعیت ھا ،
مجرم شناخته بشوید
جریمه و حبس برای شام در نظر
گرفته خواهد شد.

فاوت بین نتیجه آزمایش منفی و مثبت ویروس کرونا چیست؟

نتیجه آزمایش
منفی = ساﻢﻟ
مثبت = آلوده به کوئید 19
آلوده به کوئید  : 19بدون عالئم ،و یا با عالئم
که تقریباً بسیاری از افراد که مبتال به کرونا
ھیچ عالمئی ندارند یا
فقط عالئم خفیﻒ دارند .اما ھنوز ھم
میتوانند مرسی باشند.

NEGATIV

POSITIVE

کدام مبتالیان به کوئید 19 -باید به بیامرستان بروند؟

• بدون عالئم یا با اندکی پیرشفت :خیر.
• در صورت بدتر شدن وضعیت یا بروز عالئم شدید
مثل تنگی نفس ،
تب شدید  39درجه سانتیگراد
با پزشک و یا با
اورژانس متاس
بگیرید.
انزوا یا قرنطینه برای افراد مبتال به کووید 19 -چه مدت طول می کشد؟

در بیشرت موارد  14روز یا بیشرت .در متام
این  14روز خطر ابتال
برای افراد دیگر وجود دارد!

 .6ما هي مدة الحجر الصحي لألشخاص املصابني بـ 19-COVID؟

چه زمانی انزوا یا قرنطینه برای افراد مبتال به کووید  ١٩برداشته خواھد شد؟

• زودتر از  14روز پس از نتیجه آزمایش
مثبت ناممکن میباشد.
• در صورت تکرار آزمایش و منفی بودن
پایان قرنطینه وجود
دارد در صورتی که  ،و یتھیچ عالمئی رخ
ندھد.

افراد درجه یک متاس با ویروس کرونا چہ کسانی ھستند؟ و چگونه آلوده میشوند.

مکامله یا مجاورت بدون محافظ و بدون
ماسک در فاصله
کمرت از  1.5یا  2مرت
برای مدت زمان تقریبی  15دقیقه.
• متاس نزدیک  ،به عنوان مثال در مراسامت
کلیسا ها ،جشن ھای خانوادگی  ،مھامنی ھا
 ،در زمین بازی ،
استودیوی ورزشی یا تناسب اندام ،
رستوران ها به ویژه در اتاق ھای بسته.

WELL

INFECTIOUS
قرنطینه برای متاس با افراد درجه  1چه مدت طول می کشد؟

حداقل  14روز پس از آخرین متاس احتاملی با افراد آلوده  ،کامال اتاقی جدا از دیگران در
منزل یا محل زندگی داشته باشید.
در صورت وجود آزمایش منفی کرونا یا
آزمایش آنتی ژن  ،قرنطینه می تواند به  10روز کاھش یابد .این
آزمایش ممکن است در روز دھم قرنطینه انجام شود.
اگر اولین فرد مبتال به ویروس کرونا و فرد متاس گیرنده که مبتال شده
است در یک خانه یا اتاق زندگی می کند تا آنجا که ممکن است فاصل خود
را باید حفظ کند و به رعایت نکات بھداشتی در آشپزخانه و حامم توجه
داشته باشد.
در صورت عدم متاس با افراد مثبت در حین
قرنطینه ونداشن هیچ عالمئی دیگرو نتیجه آزمایش منفی این به معنای
پایان قرنطینه است.

• اگر نتیجه آزمایش مثبت که از طرف افراد در متاس با خانواده یا گروه
ھای که در یک مکان مسکونی زندگی وجود داشت باشد  .قرنطینه پس از
آخرین متاس با
فرد آلوده  ،یعنی بعد از آخرین لحظه ممکن آلودگی  ،برای  14روز بیشرت متدید
می شود.
• در صورت عدم رعایت قوانین و پروتکل های بھداشتی در زمان قرنطینه پس
از آخرین روز آلودگی به مدت  14روزدیگر متدید می شود.

1,5

 .چرا باید حداقل  1.5تا  2مرت فاصله داشته باشید؟
ھنگامی که صحبت می کنیم  ،اگر رسفه ویا عطسه کنیم  ،یا با
صدای بلند صحبت کنیم /آواز بخوانیم  /قطرات
دارای ویروس می توانند حدود یک مرت ویا بیشرتحرکت کنند .آنھا
روی زمین
فرود میاید و دیگر منی توانند پرواز کنند .فاصله حداقل  1.5مرت
را
حفظ کنید تا قطرات حاوی ویروس روی زمین فرود بیاید و دیگر
قدرت
پرواز نداشته باشد .از آواز و صحبت با صدای بلند  ،فریاد زدن ،
متاس با دیگران ورزش های گروهی و غیره خودداری کنید.

1,5M

ماسک دهان وبینی چگونه به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کمک می کنند؟

ھنگامی که به ھمراه پوشنده دھان صحبت می
کنید  ،اگر رسفه یا عطسه کنید  ،ماسک از خروج
قطرات کوچک حاوی
ویروس جلوگیری می کند.
در صورت مرسی بودن  ،ماسک از افراد دیگر و
خودمان در
برابر ویروس محافظت می کند ،زیرا مقدار
زیادی از ویروس را دوباره تنفس منی کنیم.

شسنت دستها با صابون چگونه به ما کمک می کند؟

صابون ویروس ھا و باکرتی ھا را از بین میربد.
صابون پوسته
بیرونی ویروس را از بین میربد و ویروس
میمیرد  ،بقایای آن با
آب شسته میشود .در نتیجه  ،ویروس از
طریق سطوح به عنوان مثال تلفن ھای ھمراه
 ،آشپزخانه به افراد
دیگر منتقل منی شود

 .چرا ما باید آشپزخانه و حامم را مخصوصا متیز نگه داریم و
اشیا و سطوح مورد استفاده را بالفاصله متیز کنیم؟

این ویروس می تواند از طریق دستان ما یا از طریق
دھان و بینی
روی سطوح بنشیند و چندین ساعت در آنجا ﻤﺑاند و
افراد دیگر میتوانند به آن آلوده شوند ،شسنت منظم
دست ھا ،
پوشیدن ماسک و
بھداشت دقیق در مناطق عمومی به جلوگیری از
انتقال ویروس از
طریق سطوح کمک می کند.

چرا باید اتاقھا را به طور مرتب و منظم تھویه ھوا کنیم؟

ویروس از طریق ذرات بسیار کوچک که غیر
قابل دیدن و
حاوی ویروس هم ھستند نیز منتقل می شود.
این ذرات در
اتاق ھای بسته جمع و توزیع می شوند .تھویه
هوا باعﺚ کاھش میزان این
ذرات در اتاق ھای بسته می شود.
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