اداره ﻓدرال اﻣور داﺧﻠﯽ

EDI

اداره ﻓدرال ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ

وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد

BAG

ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﺟﻮﻻی ٢٠٢٠

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

اﺟﺑﺎری ﺷدن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ

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

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

دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺷوﯾﯾد.

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

از دﺳت دادن ﺑﭘرھﯾزﯾد.

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

ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣن از دﯾﮕران را رﻋﺎﯾت
ﮐﻧﯾد.

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

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

Farsi/Persisch/Dari, Farsi/Persian/Dari

ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺗداول درﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد
ﺑﺎ ﺣذف ﺑﻌﺿﯽ از ﺗﻣﮭﯾدات ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫﺷده ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ،ﺗﻌداد اﺷﺧﺎص ﺣﺎﺿر در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ھم اﻓزاﯾش
ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺑوﻧدﺳرات ) (Bundesratھﻣﭼﻧﺎن ،ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اھداف ﺧود ،ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾتﭘذﯾری ﺗﮏﺗﮏ اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺗﮑﯽ اﺳت .ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ،
رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﮭﯾدات ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ھم ھﻣﭼﻧﺎن ﺿروری ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﻋث ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺑﺗﻼی اﺷﺧﺎص ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری و ،در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺟﻠوﮔﯾری از اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮫ ﺗﻌداد ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﻣﯽﺷوﻧد.
در ﺻورت رﻋﺎﯾت ﻧﮑردن ﻓﺎﺻﻠﮫ  ١/۵ﻣﺗری ،ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺎ ﺣدود زﯾﺎدی اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد .در ھر ﻟﺣظﮫ و ،ﺑﮫ وﯾژه ،ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور
در وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷراﯾط ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣد ﻧظر را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺳﻔرھﺎ و ﺗﻌداد ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن
از اواﺳط ﻣﺎه ژوﺋن ﺑﮫ اﯾن ﺳو ،ﺑوﻧدﺳرات اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺧود را اﻓزاﯾش داده و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،از ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ژوﺋﯾﮫ  ،٢٠٢٠اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣﺎﺳﮏ را در وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ اﺟﺑﺎری ﮐﻧد.

ﻣﺳﺋوﻟﯾتﭘذﯾری ﻓردی ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت :ﺑﮭﺗرﯾن راه ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧودﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﺷﺳﺗن ﻣﻧظم دﺳتھﺎ ﺑﺎ آب و
ﺻﺎﺑون و ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻻزم از دﯾﮕران اﺳت.
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 ) ۴٠(BMIﯾﺎ 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  ١/۵ﻣﺗری 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.
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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

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  ١/۵ﻣﺗر 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 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.
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
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•

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
ﺑرﮔزاری ﭼﮫ روﯾدادھﺎﯾﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت؟
روﯾدادھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر  ٣٠٠ﻧﻔر ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﻧد .اﯾن روﯾدادھﺎ ﺷﺎﻣل ﮔردھمآﯾﯽھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ،
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﺟﺎری ،ﮐﻧﺳرتھﺎ ،اﺟراھﺎی ﺗﺋﺎﺗر ،ﻧﻣﺎﯾشھﺎی ﻓﯾﻠم و راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽھﺎی ﮔروهھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣدﻧﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن روﯾدادھﺎی
ورزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎھﯽ ﻣﯽﺷوﻧد.
روﯾدادھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﮔردھمآﯾﯽھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ :اﯾن روﯾدادھﺎ را ﻣﯽﺗوان ﺧﺎرج از ﻣﻧزل ﺷﺧﺻﯽ ﺑرﮔزار ﮐرد .ﺗﻣﮭﯾدات
ﻣﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای اﯾن روﯾدادھﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎندھﻧده روﯾداد ﺑﺎﯾد ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﺣﺎﺿران را ھﻣراه ﺑﺎ
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎسﺷﺎن )ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن( ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد.
روﯾدادھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣراﺳم و ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ :ﺗدوﯾن ﺗﻣﮭﯾدات ﻣﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑرای اﯾن روﯾدادھﺎ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧزدﯾﮏ ھﺳﺗﻧد )ﺟودو ،ﮐﺷﺗﯽ و  (. . .ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ژوﺋﯾﮫ ﻣﺟﺎز ﻧﺧواھﻧد ﺑود.
ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :ﺗﺿﻣﯾن رﻋﺎﯾت دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری و ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﺟﺎن ﺣﺎﺿران در
روﯾدادھﺎ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
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.
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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.
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.
• 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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اﺟﺑﺎری ﺷدن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ
اﺟﺑﺎری ﺷدن ﻣﺎﺳﮏ ﺷﺎﻣل ﮐدامﯾﮏ از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽﺷود؟
اﺟﺑﺎری ﺷدن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ اﻧواع وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗطﺎر ،ﺗراﻣوا ،اﺗوﺑوس و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﻗطﺎر ،ﻣﯽﺷود .ﺗﻠﮫﺳﯾژھﺎ و ﺗﻠﮫﮐﺎﺑﯾنھﺎی ﭘﯾﺳتھﺎی اﺳﮑﯽ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
آﯾﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻧوﭘﺎ و ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
ﮐودﮐﺎن زﯾر  ١٢ﺳﺎل از اﺳﺗﻔﺎده اﺟﺑﺎری از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﺧﺎص ،ﺑﮫ وﯾژه دﻻﯾل
ﭘزﺷﮑﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺎﺳﮏ زدن را ﻧدارﻧد ،از رﻋﺎﯾت اﯾن اﻟزام ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد.
آﯾﺎ ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ظرﻓﯾت ﻗطﺎر ﯾﺎ اﺗوﺑوس ﺧﺎﻟﯽ اﺳت ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻠزم ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ھﺳﺗم؟
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،ﺻرفﻧظر از ﺗﻌداد اﺷﺧﺎص ﺣﺎﺿر در وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ،اﺟﺑﺎری اﺳت .از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ،ﻧﻣﯽﺗوان ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ
ﮐرد ﭼﻧد ﻧﻔر ﻣﻣﮑن اﺳت در اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳوار وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺎت ﭘرﺗردد روزھﺎی ﮐﺎری و ازدﺣﺎم ﻣرﺑوط ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ ،اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﺗﻌداد ﻣﺳﺎﻓران ھﻣﯾﺷﮫ زﯾﺎد ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﻣﺎﺳﮏ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم :آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺎ روﺳری ﯾﺎ ھر ﭘﺎرﭼﮫ دﯾﮕری ﺑﯾﻧﯽ و ﺻورﺗم را ﺑﭘوﺷﺎﻧم؟
ﺧﯾر ،روﺳری ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺑﺎری ﺑﺎﺷﻧد .روﺳری و ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ از ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر
ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد و ﻗدرت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﻣﺣدودی دارﻧد .ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﺟﮫھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺳﺋول ﮐﻧﺗرل ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺳﺎﻓران اﺳت؟
ﮐﻧﺗرل و اﺟرای اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑر ﻋﮭده ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻗطﺎر ،ﭘﻠﯾس راهآھن ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺣراﺳت اﺳت.
اﮔر از زدن ﻣﺎﺳﮏ ﺧودداری ﮐﻧم ،ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد؟
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از زدن ﻣﺎﺳﮏ ﺧودداری ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد در اوﻟﯾن اﯾﺳﺗﮕﺎه ،وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣد ﻧظر را ﺗرک ﮐﻧﻧد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر درﺧواﺳت ﻧﯾروھﺎی ﺣراﺳت ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﻧد و ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺗرک وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳرﭘﯾﭼﯽ از
ﻗﺎﻧون ،ﺟرﯾﻣﮫ ﺧواھﻧد ﺷد )از طرﯾق ﺳﯾﺳﺗم ﺟرﯾﻣﮫ ﻋﺎدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟرﯾﻣﮫھﺎی ﭘﻠﯾس ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت(.
ﭼرا اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ھﻣﮫ اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت؟
در وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ،اﺷﺧﺎص ﺑﮫ ﻣدت طوﻻﻧﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫای ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار دارﻧد و اﯾن ﺷراﯾط ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری را
اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اطﻼﻋﺎت ﻣﺳﺎﻓران وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،در ﺻورت اﺑﺗﻼی ھر
ﮐدام از آنھﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ،١٩ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎﯾﺷﺎن ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺑود.
در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ،اداره ﻓدرال ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ) (BAGاﻋﺗﻘﺎد داﺷت ﻣﺎﺳﮏ ﻧﻣﯽﺗواﻧد از اﺷﺧﺎص ﺳﺎﻟم ﺣﺎﺿر در
اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ،ﭼرا اﻣروز ﺷﺎھد اﺟﺑﺎری ﺷدن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ھﺳﺗﯾم؟
ﺑﺎ زدن ﻣﺎﺳﮏ ،از دﯾﮕران ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧﯾم .ھﻣﮫ ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن از دو روز ﻗﺑل از ﺑروز ﻋﻼﺋمﺷﺎن ،ﺑدون آن ﮐﮫ ﺧود ﺑداﻧﻧد ،ﻧﺎﻗل
ﺑﯾﻣﺎری ھﺳﺗﻧد .اﮔر ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﺎﺿر در ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﻧد ،از ﯾﮑدﯾﮕر در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن اﻗدام
ﺣﺗﯽ اﮔر ھم ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت  ١٠٠درﺻدی از آنھﺎ در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد ،ﺣداﻗل ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺳرﻋت اﻧﺗﺷﺎر وﯾروس
ﺧواھد ﺷد.

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

•

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

اداﻣﮫ دارد .ﻟطﻔﺎ ً ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی »ﻗرﻧطﯾﻧﮫ« ) (www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloadsرا ﺑﺧواﻧﯾد و
ﮐﺎﻣﻼً رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
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اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن SwissCovid
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦھﺎی ھﻤﺮاه ،ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻨﺘﺮلﻧﺸﺪه وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﺎھﺶ دھﯿﻢ .ھﺮ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺠﺎورت
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ از اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
در اداﻣﮫ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺎن ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ و راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﺸﯿﻦ را از  App Storeاﭘﻞ ﯾﺎ Play
 Storeﮔﻮﮔﻞ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidﺑﮫ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ زﻧﺠﯿﺮهھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidﮐﮫ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻠﻔﻦھﺎی ھﻤﺮاه )اﻧﺪروﯾﺪ و آﯾﻔﻮن( اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﮭﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻣﮑﻤﻞ روش ﮐﻼﺳﯿﮏ »ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس« اﺳﺖ و ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﻮﻗﻒ زﻧﺠﯿﺮهھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از روش ﮐﻼﺳﯿﮏ ردﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺘﻮنھﺎﺳﺖ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidدر  App Storeاﭘﻞ و  Play Storeﮔﻮﮔﻞ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ )زﺑﺎنھﺎ :آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﺶ،
آﻟﺒﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻮﺳﻨﯿﺎﯾﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﮐﺮواﺗﯽ ،ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ،ﺻﺮﺑﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ(.

•  Play Storeﮔوﮔل ﺑرای اﻧدروﯾد
•  App Storeاﭘل ﺑرای iOS
اﺳﺗﻔﺎده از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  SwissCovidداوطﻠﺑﺎﻧﮫ و راﯾﮕﺎن اﺳت .ھر ﭼﮫ ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن را ﻧﺻب و اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد،
ﺗﺄﺛﯾر آن در ﻣﮭﺎر وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ھم ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺑود.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidرا روی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه اﭘﻞ ﯾﺎ اﻧﺪروﯾﺪﺗﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاهﺗﺎن ﺷﻨﺎﺳﮫھﺎی رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺳﺮﺟﻤﻊھﺎ را از طﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺳﮫھﺎ رﺷﺘﮫھﺎﯾﯽ طﻮﻻﻧﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﭼﻨﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از دو ھﻔﺘﮫ ،ھﻤﮫ ﺳﺮﺟﻤﻊھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻠﻔﻦھﺎی ھﻤﺮاه و ﻓﺎﺻﻠﮫﺗﺎن ﺑﺎ آنھﺎ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ھﻤﮫ
ﺗﻤﺎسھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ )ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از  ١/۵ﻣﺘﺮ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ١۵دﻗﯿﻘﮫ در ﮐﻞ روز( را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل
اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس وﺟﻮد دارد.
ﻧﺣوه ارﺳﺎل اﻋﻼن
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎی ﮐﺎرﺑﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺺ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺪی ) (covidcodeرا از ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﺎﻧﺘﻮن
ﻣﺮﺑﻮطﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻓﻘﻂ از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻼن را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ،
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﮐﮫ در دوره اﺑﺘﻼ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﮫاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ )دو روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ( .ﺑﻌﺪ
از وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ،اﻋﻼن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﮫ ھﻤﮫ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﻼن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺆاﻻت ،ﮐﮫ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ درج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در اداﻣﮫ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ھﻤﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼن ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻟﺤﺎظ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ھﻤﮑﺎری ،ھﻤﮫﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﯾﮕﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
دادهھﺎی ﺟﻣﻊآوریﺷده ﺗوﺳط اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  SwissCovidﻓﻘط در ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧودﺗﺎن ذﺧﯾره ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن دادهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ
ﻣﮑﺎﻧﯽﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣراﮐز ذﺧﺎﯾر داده ﯾﺎ ﺳرورھﺎ ارﺳﺎل ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھﯾﭻﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﺷﺧﺎﺻﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫاﯾد و ﻣﺣل ﺗﻣﺎس
را ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺣران ﮐروﻧﺎ ﯾﺎ در ﺻورت ﻧﺎﮐﺎرآﻣد ﺑودن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ،اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﭘﯾﺎﻣﯽ از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  SwissCovidدرﯾﺎﻓت ﮐردهام ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼﯾم ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری اﺷﺎره دارد .آﯾﺎ واﺟد ﺷراﯾط آزﻣﺎﯾش ھﺳﺗم؟
ﺑﻠﮫ ،ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت ﭘﯾﺎﻣﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼیﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ،واﺟد ﺷراﯾط آزﻣﺎﯾش راﯾﮕﺎن ﺧواھﯾد ﺷد.
اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑدون ﻋﻼﻣت طراﺣﯽ ﺷده اﺳت .آزﻣﺎﯾش ﻧﺑﺎﯾد زودﺗر از  ۵روز ﭘس از اﺑﺗﻼی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود.
در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺑودن ﺟواب آزﻣﺎﯾش ،ﻣراﺟﻊ ﮐﺎﻧﺗون ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرﻧد و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻻزم را در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽدھﻧد.
اﯾن روش ﺑﮫ ﻣﮭﺎر اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.
اﮔر ،ﭘس از اﻋﻼم ﮔزارش اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼﯾم ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ،ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕﯾرم ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﻘوﻗم را درﯾﺎﻓت ﺧواھم ﮐرد؟
اﮔر ﮔزارﺷﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت  SwissCovidﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد )اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن،
ھﻧﮕﺎم اراﺋﮫ ﮔزارش ،در اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽﺷود( .ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﮫ ﺳؤالھﺎیﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﻧد و ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻻزم را در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔذارﻧد.
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣﻠزم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ،ﺑﮫ دﻟﯾل درﯾﺎﻓت ﮔزارش اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ،در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧدهاﻧد ﺣﻘوق ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد.
ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت اﻋﻼم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺟﺑﺎری ﺗوﺳط ﻣراﺟﻌﮫ ذیﺻﻼح ﮐﺎﻧﺗون ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺣﻘوق ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.
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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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