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اداره ﻓدرال ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ

وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد

BAG

ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ژوﺋن ٢٠٢٠

ﻣﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ از ﺧود
ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎت
اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم درﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد و ﻗواﻋد رﻓﺗﺎری و ﺑﮭداﺷﺗﯽ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،رﻋﺎﯾت دﻗﯾق ﻗواﻋد ﺟدﯾد زﯾر اﻟزاﻣﯽ اﺳت:

در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آزﻣﺎﯾش دھﯾد و در ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﻣﺎﻧﯾد.

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎران ،در اوﻟﯾن ﻓرﺻت
ﻣﻣﮑن ،اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎﺳﺗﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣراﺟﻊ
ﻣرﺑوطﮫ ﻗرار دھﯾد.

ﻣﺛﺑت ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش :ﺟداﺳﺎزی.
در ﺻورت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
آزﻣﺎﯾﺷش ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت :ﻗرﻧطﯾﻧﮫ.

ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری اداﻣﮫ دھﯾد .ﻧﻣﯽﺧواھﯾم وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﮐﻧد.

ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣن از دﯾﮕران را رﻋﺎﯾت
ﮐﻧﯾد.

ﺗوﺻﯾﮫھﺎ :در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ
اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ،ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﯾد.

دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﺷوﯾﯾد.

از دﺳت دادن ﺑﭘرھﯾزﯾد.

ھﻧﮕﺎم ﻋطﺳﮫ و ﺳرﻓﮫ ،از دﺳﺗﻣﺎل ﯾﺎ
آرﻧﺟﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﻓﻘط ﭘس از رزرو ﺗﻠﻔﻧﯽ وﻗت ،ﺑﮫ ﻣطب
ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﻣرﮐز اورژاﻧس ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ھﻣﭼﻧﺎن از
ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد.

Farsi/Persisch/Dari, Farsi/Persian/Dari

ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺗداول درﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد
از ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ژوﺋن ،اﻣﺎﮐن و ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺧواھﻧد ﺷد و ﺑرﮔزاری روﯾدادھﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر  ٣٠٠ﻧﻔر ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود.
ﭘﯾشﺷرط ھﻣﮫ اﯾنھﺎ ،در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻣﮭﯾدات ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .در ﻣواردی ﮐﮫ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ رخ ﻣﯽدھد ،ﺟﻣﻊآوری و ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت
ﺗﻣﺎس طرﻓﯾن اﻟزاﻣﯽ اﺳت .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن روش ،ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎران ﺟدﯾد ﺗﺿﻣﯾن ﺧواھد ﺷد .ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن اﻣﺎﮐن و ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﯾﺎ در ﺑرﮔزاری روﯾدادھﺎ دﺧﯾل ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری ﻣرﺑوطﮫ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣورد ﺷﺎﻣل ﺣﺎل
ﺳﺎزﻣﺎندھﻧدﮔﺎن ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،ﻣﻌﻠمھﺎ ،داﻧشآﻣوزھﺎ ،ﮐﺎرآﻣوزھﺎ ،ورزﺷﮑﺎرھﺎ و ﻣرﺑﯽھﺎ ﺧواھد ﺷد.
ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری اداﻣﮫ دھﯾد .وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد.

ﺳراﯾت و ﺧطرات
ﭼرا ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری از اھﻣﯾﺗﯽ وﯾژه ﺑرﺧوردارﻧد؟
وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد وﯾروس ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن اﻧﺳﺎن ھﻧوز در ﺑراﺑر آن ﻣﺻوﻧﯾت )ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی دﻓﺎﻋﯽ( ﻧدارد .اﯾن وﯾروس
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻋﻔوﻧتھﺎ و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی زﯾﺎدی ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎﯾد ،ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ،ﺳرﻋت ﮔﺳﺗرش وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد را ﮐم ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎﯾد از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧطر اﺑﺗﻼﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻧوع ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم .اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل اﺷﺧﺎص ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎل و ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾﻣﺎری دارﻧد .اﯾن ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
اﯾن ﮔروه ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:

•
•
•
•
•
•
•
•

ﮔروه ﺳﻧﯽ  ۶۵ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر
ﺑزرگﺳﺎﻻن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی زﯾر:
ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ
دﯾﺎﺑت
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻣزﻣن
ﺳرطﺎن
ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و درﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن را ﺿﻌﯾف ﻣﯽﮐﻧﻧد

ﯾﺎ دارای:

•

اﺿﺎﻓﮫوزن ﺷدﯾد )ﭼﺎﻗﯽ ،ﺷﺎﺧص ﺗوده ﺑدﻧﯽ )) ۴٠BMIﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر(

اﮔر از ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺧودﺗﺎن در ﮔروه اﺷﺧﺎص آﺳﯾبﭘذﯾر ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر ﻗواﻋد رﻓﺗﺎری و ﺑﮭداﺷﺗﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾم ،ﺑﮭﺗر ﻣﯽﺗواﻧﯾم از اﯾن ﮔروه ﭘرﺧطر در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ،ﺑﮫ اﺷﺧﺎص
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷدﯾد ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﯾم از ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب در ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد .دﻟﯾل اھﻣﯾت اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺣدود ﺑودن
ﺗﻌداد ﺑﺧشھﺎی ﻣراﻗﺑت وﯾژه ،اﺗﺎقھﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات ﺗﻧﻔﺳﯽ اﺳت.

آﯾﺎ ﺳﻧﺗﺎن ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎل اﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻓﮭرﺳت ﺑﺎﻻ ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد؟
در اﯾن ﺻورت ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت دﻗﯾق ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری ،از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷوﯾد .از ﺗردد در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺷﻠوغ )اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻗطﺎر ،وﺳﺎﯾل
•
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ و  (. . .و ﺳﺎﻋتھﺎی ﭘررﻓتوآﻣد )ﺧرﯾد آﺧر ھﻔﺗﮫ )ﺷﻧﺑﮫ( ،ﺷروع و ﭘﺎﯾﺎن روز ﮐﺎری و  (. . .ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
• از ﺗﻣﺎسھﺎی ﻏﯾرﺿروری ﺑﭘرھﯾزﯾد و ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﺣداﻗل دوﻣﺗری ﺑﺎ دﯾﮕران را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
• در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،از ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧﺗﺎن ﺑﺧواھﯾد ﺧرﯾدھﺎﯾﺗﺎن را ﺑراﯾﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﻧد ﯾﺎ ﺧرﯾدھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ
ﯾﺎ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ادارات ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺳﺗﺟو در اﯾﻧﺗرﻧت ،ﺑﺎ اﻧواع ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت
ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد و از ﺧدﻣﺎﺗﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑرای ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت ﮐﺎری و ﺷﺧﺻﯽ ،از ﺗﻠﻔن ،اﺳﮑﺎﯾپ ﯾﺎ اﺑزارھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
•
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ،از ﺧودروی ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ دوﭼرﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣد ﻧظر ﺑروﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻﮐدام
از اﯾن ﻣوارد ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ،ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑﮕﯾرﯾد .ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﺣداﻗل دو ﻣﺗری ﺑﺎ دﯾﮕران را ﺣﻔظ و ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .ﺗوﺻﯾﮫ :در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ،ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣﺣل ﮐﺎرﺗﺎن ﺣﺎﺿر ﺷوﯾد و ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری دﯾﮕری ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را در ﮔروه اﺷﺧﺎص ﭘرﺧطر ﻗرار ﻣﯽدھد،
ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺗﺎن ﻣﺳﺋول ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣﺗﺗﺎن ﺧواھد ﺑود.

ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ زﯾر در وﺑﺳﺎﯾت  ،Uniaﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾدی درﺑﺎره ﺣﻘوﻗﺗﺎن در ﻣﺣل ﮐﺎر دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد :ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ
در ﻣﺣل ﮐﺎر:
https://www.unia.ch/de/arbeitswelt/von-a-z/coronavirus
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آﯾﺎ ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺳرﻓﮫ )ﻣﻌﻣو ً
ﻻ ﺳرﻓﮫ ﺧﺷﮏ( ،ﮔﻠودرد ،ﻧﻔسﺗﻧﮕﯽ ،ﺗب ،اﺣﺳﺎس ﺗب ،درد ﻋﺿﻼﺗﯽ ﯾﺎ از
دﺳت دادن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ ،را دارﯾد؟ در اﯾن ﺻورت ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻋﻼﺋﻣﺗﺎن را ﺑراﯾﺷﺎن ﺷرح دھﯾد و آنھﺎ را از ﻗرار داﺷﺗن ﺧودﺗﺎن در ﮔروه اﺷﺧﺎص ﭘرﺧطر
ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد.
وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑد؟
وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﺑﯾﺷﺗر از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ و طوﻻﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود .ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫﺗﺎن ﺑﺎ
ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﮐﻣﺗر از  ٢ﻣﺗر ﺑﺎﺷد.
اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس
•

از طرﯾق ﻗطرات ﮐوﭼﮏ :وﯾروس ،از طرﯾق ﻗطرات رﯾز ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ،ﺑﮫطور ﻣﺳﺗﻘﯾم وارد ﻣﺧﺎط ﺑﯾﻧﯽ،
دھﺎن ﯾﺎ ﭼﺷم دﯾﮕران ﻣﯽﺷود.

•

از طرﯾق دﺳت :ﻗطرات رﯾز ﻧﺎﻗل وﯾروس ﻣﯽﺗواﻧﻧد دﺳتھﺎ را ھم آﻟوده ﮐﻧﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻟﻣس ﮐردن ﺳطﺢ آﻟوده ﯾﮑﯽ
دﯾﮕر از راهھﺎی اﻧﺗﻘﺎل اﯾن وﯾروس ﺟدﯾد اﺳت .وﯾروس از طرﯾق ﺗﻣﺎس دﺳت ﺑﺎ دھﺎن ،ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﺷم ھم وارد ﺑدن ﻣﯽﺷود.

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻗل ھﺳﺗﻧد؟
ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽﺷوﻧد ﺑرای ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ ﻧﺎﻗل وﯾروس ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ:
•
•
•

ﯾﮏ روز ﻗﺑل از ﺷروع ﻋﻼﺋم  -ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ از اﺑﺗﻼی ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﺧﺑر ﺷوﯾد.
در ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را دارﯾد ،اﻣﮑﺎن اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
ﺗﺎ ﺣداﻗل  ۴٨ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از اﺣﺳﺎس ﺑﮭﺑودی ﮐﺎﻣل.
ﭘس ،ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣن را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد و دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.

آﯾﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ،ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﻧد؟
در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻤﻨﯽ دو ﻣﺘﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻗﻮﯾﺎ ً ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﮭﯿﺪات ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﻣﺤﻞ اراﺋﮫﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ً ،ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ،
از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ :ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﭘدرﺑزرگھﺎ و ﻣﺎدرﺑزرگھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﻧوهھﺎیﺷﺎن ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧد؟
اﺷﺧﺎص ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎل در ﮔروه ﭘرﺧطر ﻗرار دارﻧد .اﻋﺿﺎی اﯾن ﮔروه ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷدت از ﺧودﺷﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﺎﻣل ﺣﺎل
ﭘدرﺑزرگھﺎ و ﻣﺎدرﺑزرگھﺎ ھم ﻣﯽﺷود .در ﻧﮭﺎﯾت ،اﯾن ﺧود ﭘدرﺑزرگھﺎ و ﻣﺎدرﺑزرگھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﻣﯽﺧواھﻧد از
ﻧوهھﺎیﺷﺎن ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ.
در ھر دو ﺻورت ،ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭘدرﺑزرگھﺎ و ﻣﺎدرﺑزرگھﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم:
•
•

ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد ،دﺳتھﺎیﺷﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﺗب ﺑﺷوﯾﻧد ،ﻋﯾﻧﮏﺷﺎن را ﺑﮫ ﻧوهھﺎیﺷﺎن ﻧدھﻧد و ﻓﺎﺻﻠﮫ
اﯾﻣﻧﯽ را از واﻟدﯾن آنھﺎ ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.
از ﺣﺿور در ﻣﮑﺎنھﺎی ﭘرﺟﻣﻌﯾت ،از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻗطﺎر ،ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳﺎﻋتھﺎی ﭘرﺗردد ﭘرھﯾز ﮐﻧﻧد.

اﮔر ﺧودﺗﺎن ﯾﺎ ﻧوهﺗﺎن ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد ،ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﺧﻔﯾف ﺑودن ﻋﻼﺋم ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑت از آنھﺎ را ﻗﺑول ﻧﮑﻧﯾد.

ﻋﻼﺋم ،ﺗﺷﺧﯾص و درﻣﺎن
ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﭼﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ دارد؟
ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن ﻋﻼﺋم:
• ﺳرﻓﮫ )ﺑﯾﺷﺗر ﺳرﻓﮫ ﺧﺷﮏ(
• ﮔﻠودرد
• ﻧﻔسﺗﻧﮕﯽ
• ﺗب ،اﺣﺳﺎس ﺗب
• درد ﻋﺿﻼﻧﯽ
• از دﺳت دادن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ

ﻋﻼﺋم ﻧﺎدر
• ﺳردرد
• ﻋﻼﺋم ﮔوارﺷﯽ
• اﻟﺗﮭﺎب ﻣﻠﺗﺣﻣﮫ
• ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾدن ﺑﯾﻧﯽ

ﻋﻼﺋم ﺑﺎ ﺷدتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑروز ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧﻔﯾف ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋوارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻧد ذاتاﻟرﯾﮫ )ﺳﯾﻧﮫﭘﮭﻠو( ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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اﮔر ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯾﻣﺎری را دارﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣﺑﺗﻼ ﺷدهاﯾد.

در اﯾن ﺻورت:
• در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
• آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن وﯾروس ﮐروﻧﺎ )ﻟﯾﻧﮏ وﺑﺳﺎﯾت ﻣرﺑوطﮫ در ﭘﺎراﮔراف ﺑﻌد آﻣده اﺳت( را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳؤاﻻت آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .در
ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ ،در ﺻورت ﻟزوم ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش
ﮐروﻧﺎ در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
• دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی »ﺟداﺳﺎزی« ) (http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloadsرا ﺑﺧواﻧﯾد و
ﮐﺎﻣﻼً رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎل ﺳن دارﯾد ﯾﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :اﮔر ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯾﻣﺎری را
دارﯾد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺣﺗﯽ در ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ.

ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾد؟
آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن وﯾروس ﮐروﻧﺎ را در آدرس  https://check.bag-coronavirus.ch/screeningاﻧﺟﺎم دھﯾد .ﭘس از ﺟواب دادن ﺑﮫ ﭼﻧد
ﺳؤال ،اداره ﻓدرال ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻋﻣﻠﯽ را )ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﻓراﻧﺳوی ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﺧواھد داد.
در وﺑﺳﺎﯾت ﮐﺎﻧﺗون وو ﺑﮫ آدرس  ،https://coronavirus.unisante.ch/evaluationآزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ھﺷت زﺑﺎن دﯾﮕر در
دﺳﺗرس اﺳت.
ﺗﺳت آﻧﻼﯾن وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣﺷﺎوره ،ﺗﺷﺧﯾص ﯾﺎ درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷد .ﻋﻼﺋم ﺗوﺻﯾفﺷده در ﺗﺳت آﻧﻼﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﻣﺣﺳوﺳﯽ دارﯾد ﮐﮫ رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﮔذاﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﺗﺎن ﮐردهاﻧد ،ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد.

ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﭼﮕوﻧﮫ درﻣﺎن ﻣﯽﺷود؟
درﻣﺎن ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﺳﮑﯾن ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری اﺳت .ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از دﯾﮕران ،ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن از ﻏﯾرﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺟداﺳﺎزی ﻣﯽﺷوﻧد .درﻣﺎن
ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﻧوع ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑتھﺎی وﯾژه اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .در ﺷراﯾط ﺧﺎص ،ﺑﯾﻣﺎران ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از
دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﻔس ﻣﺻﻧوﻋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
آﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﯾد ،اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻣﯽ را دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣرﺗﺑط ﻧﯾﺳﺗﻧد؟
ﻧﺎراﺣﺗﯽھﺎ ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﻋﻼﺋﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣرﺗﺑط ﻧﯾﺳﺗﻧد ،در ﺻورت طوﻻﻧﯽ ﺷدن ،ﺟدی ﺑﮕﯾرﯾد و اﻗداﻣﺎت
ﻻزم را ﺑرای درﻣﺎﻧﺷﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﻧﺗظر ﻧﻣﺎﻧﯾد و از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد :ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در ﻗﻄﺎر ،اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﺗﺮاﻣﻮا ،از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻣﺳﺎﻓران وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ زﯾﺎد ﻧﺑﺎﺷد ،ﻟزوﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯾﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ،در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘرﺗردد ﯾﺎ در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ دو ﻣﺗری از دﯾﮕران ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺿروری اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ،
ﺑﮭﺗر اﺳت ،در ﺳﺎﻋﺎت ﭘرﺗردد ،از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
ﺷرﮐتھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘل  SBBو  Postbusﺗﻣﮭﯾداﺗﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ را ﺑرای ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﮐﺷور طراﺣﯽ ﮐردهاﻧد.
ﻣراﻗب ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﺑران وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد:
• ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻻزم را در اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎ ،ﺑﺎﺟﮫھﺎی ﺧرﯾد ﺑﻠﯾت و دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺧودﮐﺎر ﺧرﯾد ﺑﻠﯾت رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد
• ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻻزم را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﻓران ﺣﺎﺿر در وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد
• ﻣﺳﯾری ﺑﺎ ﻓﺿﺎی ﮐﺎﻓﯽ را ﺑرای ﭘﯾﺎده ﺷدن ﻣﺳﺎﻓران ﺑﺎز ﺑﮕذارﯾد

ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻢﺗﺮ از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟
در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ،ﭘﯾﺎدهروھﺎ و ﭘﺎرکھﺎ ،ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺣداﮐﺛر  ٣٠ﻧﻔره ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ،ھﻣﮫ ﺣﺎﺿرﯾن در اﯾن ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﺟﺎز ﺑﺎﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ دو
ﻣﺗری را ﺣﻔظ و ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری ﻣرﺑوطﮫ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد .ﻗﺎﻋده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﯾﺎ ھمﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻧﻣﯽﺷود.
ﭘﻠﯾس ﻣﯽﺗواﻧد ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﺎﺿر در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑﯾش از  ٣٠ﻧﻔر را ﺟرﯾﻣﮫ ﮐﻧد.
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از  ۶ژوﺋن ،اﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری روﯾدادھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر  ٣٠٠ﻧﻔر ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود .اﯾن روﯾدادھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻣﺟﺎﻟس
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ،ﮐﻧﺳرتھﺎ ،اﺟراھﺎی ﺗﺋﺎﺗر ،ﻧﻣﺎﯾشھﺎی ﻓﯾﻠم و راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣدﻧﯽ .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل روﯾداد ،در ﻧظر ﮔرﻓﺗن
ﺗﻣﮭﯾدات ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﻓﮭرﺳت ﺣﺎﺿران ﺿروری ﺧواھد ﺑود .ھﻣﮫ ﺣﺎﺿرﯾن در اﯾن روﯾدادھﺎی ﻣﺟﺎز ﺑﺎﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ دو ﻣﺗری را
ﺣﻔظ و ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری ﻣرﺑوطﮫ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
در روﯾدادھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻣﮭﯾدات ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺧﺎص ﻧﯾﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎندھﻧده روﯾداد ﺑﺎﯾد ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﺣﺎﺿران را
ھﻣراه ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎسﺷﺎن )ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن( ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد.
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
•
•

اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری در روﯾدادھﺎی ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﮐﻣﺗر از روﯾدادھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻓﺿﺎھﺎی ﺗﻧﮓ ﯾﺎ ﻓﺎﻗد ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﺎ
وﺟود اﯾن ،در ھﻣﮫ روﯾدادھﺎ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾتﭘذﯾری ﺧودﺗﺎن از اھﻣﯾﺗﯽ ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،از ﺷرﮐت در روﯾدادھﺎی ﻣﺗﻌدد
ﺑﭘرھﯾزﯾد .در اﯾن ﺻورت ،ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺑودهاﻧد دﺷوار ﺧواھد ﺑود.
ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ دو ﻣﺗری را ﺣﻔظ و ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری ﻣرﺑوطﮫ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .در ﺻورت ﺷرﮐت در روﯾدادی ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﺣﺎﺿران در آن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎﺳت ،ﻗواﻋد ﻣرﺑوطﮫ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ،ﺑرﮔزاری روﯾدادھﺎی ﺑزرگ ﺑﺎ ﺑﯾش از  ١٠٠٠ﻧﻔر ﺷرﮐتﮐﻧﻧده ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣١اوت  ٢٠٢٠ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻣﻧوع ﺑﺎﺷد.

ھﻧﮕﺎم ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺗﮭﯾﮫ ﻏذا ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت؟
ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮔﺮوھﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬا ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،رﻋﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶﺷﺮطھﺎی زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:
•

اﻋﺿﺎی ﮔروه ﺑﺎﯾد ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ﺗﺎ ردﯾﺎﺑﯽ آنھﺎ ،در ﺻورت ﻟزوم ،اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺑﺎﺷد.

•

ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﮔروه ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎﺳش را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣرﮐز ﺗﮭﯾﮫ ﻏذا ﻗرار دھد.

ھﻤﯿﺸﮫ ،ھﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬا ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮطﮫ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺟدﯾد ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺎھش ،ﺑﺎ اﻓزاﯾش روﺑرو ﺷود ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﺑﮫ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺷﻮرای ﻓﺪرال ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺬف
ﻣﺮﺣﻠﮫای ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ را ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺣﺬفﺷﺪه را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻤﮭﯿﺪات
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻤﮏ.
اﮔر ﮐﺳﯽ در ﺑﯾن ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣن ﺻﺣﺑت ﻧﮑﻧد ﯾﺎ زﺑﺎن ﻣن را ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷود ،ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧم؟
از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ،درﺧواﺳت ﻣﺗرﺟم ﮐﻧﯾد .ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ از طرﯾق ﺗﻠﻔن ھم در دﺳﺗرس اﺳت .در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟﻣﺎن
ﺣرﻓﮫای ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺣﺿور ﺑﺳﺗﮕﺎﻧﺗﺎن در ﺟﻠﺳﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ،از ﺑﺳﺗﮕﺎﻧﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧﯾد .اﻟﺑﺗﮫ،
اﯾن ﺣق ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ھﻣﮫ ﻣداﺧﻼت ﭘزﺷﮑﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد و آنھﺎ را ﮐﺎﻣﻼً درک ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﺗذﮐر ﺷوﯾد
ﮐﮫ ،طﯽ ﺑﺣران ﮐروﻧﺎ ،ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ اﺳت.
آﯾﺎ ﻣﺟﺑورﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﯾﺎ دارو ﻧﯾﺎز دارﯾد؟
ﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﮫ دﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد؟
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻠﮫﺗﺎن ﺑﯾﻧدازﯾد:
•
•

آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﯾﮑﯽ از ھمﻣﺣﻠﮫایھﺎﯾﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﺳﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮑﺗﺎن اﺣﺗﯾﺎج داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟

ﺳﺎﯾر ﮔزﯾﻧﮫھﺎ:
•
•
•

ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺳﺋول ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن » «Five Upاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدhttp://www.hilf-jetzt.ch/http://www.hilf-jetzt.ch/ www.hilf-jetzt.ch / :
www.aide-maintenant.ch

ﺣﺗﯽ در اﯾن ﺷراﯾط ھم :ﺗﺿﻣﯾن و رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد رﻓﺗﺎری و ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
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آﯾﺎ ﺻﺎﺣب ﻓرزﻧد ھﺳﺗﯾد؟
ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘدرﺑزرگھﺎ ،ﻣﺎدرﺑزرگھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص آﺳﯾبﭘذﯾر در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری واﮔذار ﮐﻧﯾد .ﮐودﮐﺎن
ﻧﺑﺎﯾد در ﮔروهھﺎی ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد .اﻋﺿﺎی ﮔروهھﺎی ﺑﺎزی ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﺛﺎﺑت ﺑﺎﺷﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ ھمﺑﺎزیھﺎ ﻧﺑﺎﯾد
ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧد .واﻟدﯾن و ﻣراﻗﺑﯾن ﮐودﮐﺎن ﻧﺑﺎﯾد ،ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزی آنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ،دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد.
آﯾﺎ ﻧﮕران ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد؟

ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت در اﯾن ﻣورد ،ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
•
•

وﺑﺳﺎﯾت http://www.dureschnufe.ch/ / www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch
ﻣﺷﺎوره ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره (Die Dargebotene Hand) ١۴٣

آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮫﺗﺎن اﺣﺳﺎس ﺧطر ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ آﯾﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ ﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ھﺳﺗﯾد؟
•
•
•

ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت / www.opferhilfe-schweiz.ch / www.aide-aux-victimes.ch
 ، www.aiuto-alle-vittime.chﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎرهھﺎی ﺗﻠﻔن و آدرسھﺎی اﯾﻣﯾﻠﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره و
ﻣﺣﺎﻓظت را ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﺷﻧﺎس در ﺳراﺳر ﺳوﺋﯾس اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
در ﺷراﯾط اﺿطراری ،ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد١١٧ :

ﺳﺎﯾر ﺷﻣﺎرهھﺎی ﺗﻠﻔن ﻣﮭم ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
• آﻣﺑوﻻﻧس اورژاﻧس )١۴۴ :(Sanitätsnotruf؛ ﺧدﻣﺎت آﻣﺑوﻻﻧس اورژاﻧس ﺑﮫ ﺻورت  ٢۴ﺳﺎﻋﺗﮫ و ﺑرای ھﻣﮫ ﻓورﯾتھﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ در ﺳراﺳر ﺳوﺋﯾس در دﺳﺗرس اﺳت.
•
ﺷﻣﺎره ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت درﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد :ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦ ﺳؤالھﺎﯾﺗﺎن درﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
ﺗﻠﻔن  ٠۵٨ ۴۶٣ ٠٠ ٠٠ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
• ﺧط اﻣداد ﮐروﻧﺎی  HEKS/EPERﺑﮫ  ١٠زﺑﺎن )آﻟﺑﺎﻧﯾﺎﯾﯽ  /ﻋرﺑﯽ  /ﺑوﺳﻧﯾﺎﯾﯽ ،ﺻرﺑﯽ ،ﮐروات  /ﮐردی  /ﻓﺎرﺳﯽ ،دری  /ﭘرﺗﻐﺎﻟﯽ /
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ  /ﺗﺎﻣﯾل  /ﺗﯾﮕرﯾﺎﯾﯽ  /ﺗرﮐﯽ( :ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  ٠٨٠٠ ٢۶۶ ٧٨۵ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳؤالھﺎﯾﺗﺎن درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﺳوﺋﯾس در دوران ﺷﯾوع
ﮐروﻧﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد و اطﻼﻋﺎت ﻻزم را درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ وﯾژه اﯾن ﺷراﯾط در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔذارد .ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر،
ﺑﮫ اﯾن آدرس ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدhttps://www.heks.ch/was-wir-tun/heks-mehrsprachiges-hilfetelefon#plakate- :
und-videos
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻧدارﯾد Medgate :ﺑﮫﺻورت ﺷﺑﺎﻧﮫروزی ) ٢۴ﺳﺎﻋﺗﮫ( در ھﻔت روز ھﻔﺗﮫ و  ٣۶۵روز ﺳﺎل
•
در ﺧدﻣﺗﺗﺎن اﺳت.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺷﻮرای ﻓﺪرال ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮدن از ﺧﺎﻧﮫ اداﻣﮫ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺎد
ﻧﺸﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎھﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺰوم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺎر و زﻣﺎن آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﮕﺮی ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را در ﮔﺮوه اﺷﺨﺎص ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ،
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺘﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎظﺖ از ﺳﻼﻣﺘﺘﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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ﺑﺎ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾشھﺎی وﯾروس ﮐروﻧﺎ و ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎ ،زﻧﺟﯾرهھﺎی
اﻧﺗﻘﺎل را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾم.

دﻟﯾل اھﻣﯾت ﺑﺎﻻی اﯾن دو اﻗدام ﭼﯾﺳت؟

ﺑرای آن ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً »ﻋﺎدی« ﺑرﮔردﯾم ،ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را دارﻧد ،ﺣﺗﯽ آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋمﺷﺎن
ﺧﻔﯾف اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺣت آزﻣﺎﯾشھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .ﻋﻼوه ﺑر آزﻣﺎﯾش ،ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن
ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎسﺷﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوطﮫ ﻗرار دھﻧد ﺗﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎیﺷﺎن ،ﻣﺛﻼً در رﺳﺗوران ،اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺷود.
ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ،ﺣﺗﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧﺎﻗل وﯾروس ﺑﺎﺷﻧد .ﭘس ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ،ﺑﺎ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش
و ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎ ،زﻧﺟﯾرهھﺎی اﻧﺗﻘﺎل را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾم.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎ ﺷروع ﻣﯽﺷود . . .
•

ﻣراﺟﻊ ﮐﺎﻧﺗون ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺑﯾﻣﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫاﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.

•

اﯾن ﻣراﺟﻊ ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽﺷده ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرﻧد و آنھﺎ را از اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼیﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻻزم ﻣطﻠﻊ ﻣﯽﮐﻧﻧد.

•

اﯾن اﺷﺧﺎص ،ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﺑﯽﻋﻼﻣت ﺑودن ھم ،ﺑﺎﯾد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد .ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﺎ  ١٠روز ﭘس از آﺧرﯾن ﺗﻣﺎس آنھﺎ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ
اداﻣﮫ دارد.

•

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ،طﯽ اﯾن دوره ،اﺛری از اﺑﺗﻼی آنھﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوطﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را ﻟﻐو ﺧواھﻧد ﮐرد.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽﺷده ﺗوﺳط ﻣراﺟﻊ ذیرﺑط دارای ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﺷد.
•

ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟداﺳﺎزی ﺷود و ﺗﺣت آزﻣﺎﯾشھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻗرار ﺑﮕﯾرد.

•

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺟواب آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺷﺧص ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوطﮫ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎ را آﻏﺎز ﺧواھﻧد ﮐرد.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری در ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐرده اﺳت ﺑروز ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
•

ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟداﺳﺎزی ﺷود و

•

ﺗﺣت آزﻣﺎﯾشھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻗرار ﺑﮕﯾرد.

•

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺟواب آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺷﺧص ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوطﮫ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎ را آﻏﺎز ﺧواھﻧد ﮐرد.

•

از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷﺧص در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑوده اﺳت ،ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫاﻧد ﺻﻔر ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﺧواھد ﺑود .ﻗرﻧطﯾﻧﮫ زﻧﺟﯾره
اﻧﺗﻘﺎل را ﺑر ھم زده اﺳت.

اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎ SwissCovid
اداره ﻓدرال ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ زودی اﭘﻠﯾﮑﯾﺷﻧﯽ را ﺑرای ﻣﮭﺎر وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد راهاﻧدازی ﺧواھد ﮐرد .اﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﮐﺳﺎﻧﯽ
را ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﻏرﯾﺑﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫاﻧد از اﯾن ﺗﻣﺎس ﻣطﻠﻊ ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﺎرﺑران اوﻟوﯾت اﺻﻠﯽ
اداره ﻓدرال ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت و ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺎرﺑران در ھﯾﭻ ﻣرﮐزی ذﺧﯾره ﻧﺧواھﻧد ﺷد.
ﻣﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ از ﺧودﻣﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧﯾم ).(So schützen wir uns
ﺷورای ﻓدرال )(Bundesrat
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وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﭼﯾﺳت؟
 SARS-CoV-2ﯾﺎ  COVID-19ﭼﯾﺳت؟
وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد در اواﺧر ﺳﺎل  ٢٠١٩و ﭘس از ﺷﯾوع ﮔﺳﺗرده و ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﻋﻔوﻧتھﺎی رﯾوی در ﺷﮭر ووھﺎن در ﻣرﮐز
ﭼﯾن ﮐﺷف ﺷد .ﻧﺎم اﯾن وﯾروس  SARS-CoV-2اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺧﺎﻧوادهای ﺗﻌﻠق دارد ﮐﮫ ﭘﺎﺗوژنھﺎی »ﺳﻧدرم ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ«
 MERSو »ﺳﻧدرم ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺣﺎد«  SARSرا ﻧﯾز در ﺧود دارد.
در  ١١ﻓورﯾﮫ  ،٢٠٢٠ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎم رﺳﻣﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردCOVID- :
 ،19ﻣﺧﻔف ﻋﺑﺎرت »ﺑﯾﻣﺎری وﯾروس ﮐروﻧﺎی  .«٢٠١٩ﻣﻌﺎدل آﻟﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﻧﺎم  Coronavirus-Krankheit 2019اﺳت.

اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد اﯾن وﯾروس اﺑﺗدا از ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و اﮐﻧون ﻓﻘط از اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود.
ﻣﻧﺷﺎء ﻣﺣﻠﯽ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎھﯽ و ﺣﯾواﻧﺎت ﺷﮭر ووھﺎن اﺳت ﮐﮫ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﮫ دﺳﺗور
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯾن ﺗﻌطﯾل ﺷده اﺳت.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر:

www.bag-coronavirus.ch
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
)آﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﻓراﻧﺳوی ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(
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