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کنیدکرونا را متوقف   

 
      

مهمترین اطالعات  :ویروس جدید کرونا  

میتوانیم از   ،کنیم ابتال به ویروس جدید کرونا میتواند عواقب وخیمی داشته و مرگ آور باشد. آگر همه ما رعایت مقررات را

 خود و انسانهای بخصوص در معرض خطر حفاظت کنیم.

 

ن سختگیرانه تری اطالعات موجود در این برگه اطالع رسانی شامل قوانین ملی است. در برخی از کانتون ها قوانی توجه کنید:

 اعمال می شوند.

 انتقال ویروس جدید کرونا  .１

فرد در فاصله کمتر  یوقت یعنی .دشویمدت منتقل م یو طوالن کینزد یهامعموالً در هنگام تماس روسیو

و به این صورت که:  ردیگیقرار م حفاظمتر از شخص آلوده بدون ۱.۵از   

 روسیو یسرفه کند، قطرات حاو ایفرد آلوده نفس کشد، صحبت کند، عطسه کند  زمانی که: ریز قطرات قیاز طر 

.انتقال منتقل شوند نزدیکی آن دیگر افراد در  (چشم ای، دهان ینیب) یمخاط یبه غشاها میتوانند به طور مستقیم

 زیادیا در فاصله  کمانتقال توسط آئروسل ها در فاصله   ت.اس ریامکان پذهم ( ها )آئروسل زیتوسط قطرات رویروس 

افتد، جایی که ذرات امکان پذیر است. این نوع انتقال عمدتاً در فضاهای داخلی کوچک و با تهویه ضعیف اتفاق می هم

 معلق در هوا دراز مدت انباشته می شوند.

  میباشدقطرات مسری به روی سطوح میرسند امکان سرایت به دیگر افراد ممکن  ی: وقتهاح و دستوسطاز طریق، 

 زمانی که یه این قطرات دست زده و دهان دماغ و چشم خود را با دستان آلوده لمس کنند. 

 

از چرا که یک شخص بیمار  ،: شما میتوانید افراد دیگری را هم بیمار کنید بدون اینکه خود متوجه عالیم بیماری شویدر مهماهشد

طوالنی تر میتواند بیماری قابلیت سرایت حاد نوع را دارا است. در  قابلیت سرایت ،روز پس از شروع عالیم ۱۰روز قبل تا  ۲

 . هم باشد

 ۱۹ - کرونا یماریعالئم ب .２

 دهند:معموال رخ می ریعالئم ز

 گلودرد 

 )سرفه )معموال خشک 

 تنگی نفس 

 نهیدرد قفسه س 

 تب 

 از دست دادن ناگهانی حس بویایی یا چشایی 

 سردرد 

 یحالی، بیضعف عموم 

 Farsi / farsi / farsi / فارسی

 2022 ,1 دسامبر 

 
ما این گونه از خود 

 کنیممحافظت می
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 درد عضله 

  ریزش بینیآّب 

 )عالئم دستگاه گوارش )حالت تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم 

  یپوستالتهابات 

 

و ممکن است بسته به نوع ویروس متفاوت باشند. حتی ریزش آب بینی هم میتواند  هستنداز نظر شدت متفاوت  ۱۹ – کروناعالئم 

  .هم ممکن است هیذات الروارضی حاد  مانند  میتوانند خفیف باشد. عبه معنای ابتال به کرونا باشد. این عالیم 

 

تماس اجتناب کنید یا آنها را کاهش دهید، به ویژه برقراری از  و در خانه بمانیدتوصیه میشود که اگر احساس بیماری می کنید، 

 از ماسک استفاده کنید.  در خارج از خانهبهتر است (. 6)فصل  تماس با افراد آسیب پذیررا

 «ما بداینگونه از خود محافظت میکنیم»اصول اولیه  .３

محافظ در برابر بیماری   زیرا واکسیناسیون بهترینکنید. ینه در برابر ویروس کرونا واکس خود را  توصیه می کنیم 
 .کنید مراجعه ۷بخش به است.  آن ، انتقال و پیامدهای درازمدت احتمالی19-کووید

 

ماسک ادامه دهید. ماسک ها از شما و دیگران در برابر عفونت محافظت در صورت تمایل می توانید به استفاده از 
 میشود. توصیهدر تماس هستید، استفاده از ماسک  آسیب پذیربه ویژه  می کنند. اگر با افراد

 

شود و خطر انتقال ویروس را کاهش های کرونا در محیط های بسته میباعث رقیق شدن غلظت ویروس هوا تهویه
خوبی تهویه شوند. های مختلف حضور دارند بهکنیم فضاهایی که در آن افراد از خانوادهدهد. بنابراین توصیه میمی

 .تری باز بگذارید که پنجره ها را برای مدت طوالنی بهتر استاجازه دهد،  ی هوااگر دما

 

 ری.  اگر شستن دست ها امکان پذبردیم نیها را از ب ی. صابون خطر باکتردییدستان خود را مرتبا با صابون بشو
 .ها هستند روسیضرر کردن و یب یبرا یخوب نیگزیدست جا یکننده ها یضدعفون ست،ین

 

  .دیاز آن استفاده کن کباریو تنها   ی.از دستمال کاغذدیخود عطسه و سرفه کن یبازو ایدستمال  کیدر 

 

 )تست( آزمایش .４

 ، احتماال به کرونا مبتال شده اید.مراجعه شود( ۲) به بخش را داشته باشید ۱۹کووید اگر یک یا چند مورد از عالئم  

،  ایی )حرفهآسیب پذیر مراجعه کنید( یا با افراد به ویژه  6)به فصل  تعلق دارید آسیب پذیراگر به گروه افراد به ویژه 

. در صورت تمایل می توانید بدون آزمایش را توصیه میکنیممشترک( تماس نزدیک و منظم دارید، زندگی ، پرستاری

 در این گروه نیز مورد آزمایش قرار بگیرید. قرارداشتن

 

را  تستانجام دهید. لیستی از مکان های انجام  تست را میتوانید در مطب دکتر ها ، بیمارستانها و یا در مراکزمخصوص تست

 تست رایگان میباشد.  www.bag.admin.ch/testing#197439718. پیدا کنیددر این لینک میتوانید 

 

مطلع شدن از جواب تست چه خواهد بود. و یا از طریق پس از  حرکت بعدی در آنجا درباره مکان انجام تست سوال کنید. و اینکه

 242157159www.bag.admin.ch/testing# :این وبسایت، خود را مطلع کنید

 

طالعات بیشتری در این باره به ا" روش تستگرافیک " ؟ تست کرونای خود را انجام دهیدشما مطمئن نیستید که آیا و چگونه 

  و چه بدون عالیم.  عالئمانجام آزمایش در هر حالی سودمند است، چه با شما میدهد. 

 

https://www.bag.admin.ch/testing#197439718
http://www.bag.admin.ch/testing#242157159
http://www.bag.admin.ch/testing#242157159
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-1303504983
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-1303504983
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 کرد؟ دیشما مثبت است. چه با شیآزما جهینت  .５

 اسرع که آنها را در توصیه میکنیم  د،یتماس داشته ابه ویژه آسیب پذیر اگر با افراد :دیبگذار انیرا در م شیآزما جهینت

 سازیدمطلع  خود مثبت شیآزما جهیوقت از نت

 تماس های  ای دیکن یو از تماس خوددار دیدر خانه بمان توصیه میکنیم د،یکن یم یماریاگر احساس ب :یماریدر صورت ب

 . آسیب پذیر افراد با . به خصوصدیرا کاهش ده خود

 تا دیری، با پزشک متخصص خود تماس بگیدستپذیر هجزو افراد به ویژه آسیب اگر شما  :به ویژه آسیب پذیر افراد 

 .ته شودر نظر گرفبرای شما د 19-دیدرمان زودهنگام کوو

  :را توصیه میکنیمماسک در خارج از خانه  زدنماسک. 

 :مدت آن باو پزشک  یگواه بهازین ،الزم ی، اقدامات حفاظتدر رابطه با مسئولیت های خود ،شاغل هستیداگر  کار 

 خود صحبت کنید.ی کارفرما

 دیکن تیرا رعا 3فصل  در  هی: اصول اولاتیکل. 

  آسیب پذیربه ویژه افراد  .６

به  زیر اشخاص. دنریبم ای و دنشو ماریبه شدت ب دنتوان یم آنهاکرونا خطرناک است.  روسیبا و ابتالخاص،  یافراد یبرا 

 میباشند:خصوص در معرض خطر

 سالگی  ۵۰از . ابدییم شیسن افزا شیکرونا، با افزا روسیبه و ابتالدر صورت  بیماریروند سخت خطر : افراد مسن 

 .دهد یم شیخطر را افزا سابقه بیماری نیز بستری شدن در بیمارستان نیز افزایش می یابد.درصد 

  باردار زنان 

  ۲۱بزرگساالن مبتال به تروزومی 

 ریمزمن ز یها یماریاز ب یبزرگساالن با اشکال خاص: 

  فشار خون باال 

 یعروق یقلب یها یماریب 

 ابتید 

 یو تنفس یویر یها یماریب  

 کنند یم فیبدن را ضع یمنیا ستمیکه س یدرمان یو روشها هایماریب 

 سرطان 

 شدید اضافه وزن (۳۵،  یچاقBMI  شتریب ای) 

  نارسایی کلیه 

 یکبد روزیس 

 

  پس سریعاً با پزشک یا بیمارستان خود تماس بگیرید را دارید  ۱۹کووید اگر شما یکی از این افراد هستید و عالئم بیماری،

. عالئم خود را توصیف کنید و بگویید که شما حتی اگر آخر هفته است و آنها را در جریان بگذارید و خود را آزمایش کنید.

د، لطفاً با یهستآسیب پذیریژه اگر مطمئن نیستید که آیا جزو گروه افراد به وتعلق دارید.  آسیب پذیر به ویژهبه گروه افراد 

 پزشک خود تماس بگیرید.

 واکسیناسیون .７

توصیه می کنیم، به  2022زمستان  ما واکسن یادآوری را در پاییز/ در سوئیس واکسینه شوید. ۱۹کووید شما می توانید در برابر 

سال نیز می توانند واکسینه شوند.  16باالی مراجعه کنید(. افراد  6ویژه برای افرادی که به ویژه آسیب پذیر هستند )به فصل 

یا خصوصی کاهش دهند  واکسیناسیون یادآوری برای همه افرادی که می خواهند خطر ابتال به بیماری را به دالیل حرفه ای و/

 توصیه می شود.

نها ایمن و موثر را به دقت بررسی و تأیید کرده است. آ - ۱۹کووید واکسن های  Swissmedicموسسه داروهای سوئیس ،  

 هستند.

 

با این حال ، هر واکسیناسیون می تواند عوارض جانبی داشته باشد. تا آنجا که امروز می دانیم ، خطر عوارض جانبی جدی پس 

 بسیار کمتر از خطر بیماری جدی پس از آلوده شدن به ویروس کرونا است. ۱۹کووید از واکسیناسیون 
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هستند. چه موقع و در کجا می توانید واکسینه شوید و چگونه باید ثبت نام کنید را می توانید از کانتون ها مسئول واکسیناسیون 

 -کوویدخط اطالعات ملی واکسیناسیون  )coronavirus.ch/cantons-www.foph( .طریق مقامات کانتون خود مطلع شوید

شب( اطالعات مربوط به مقامات مربوطه در کانتون شما را  ۱۱صبح تا  ۶، هر روز از ساعت  + 41583778892) ۱۹

 نام ارائه می دهد. شما همچنین می توانید از پزشک یا شخصی که به او اعتماد دارید بخواهید که شما را برای واکسیناسیون ثبت

 کند.

 

 سوئیس زندگی می کنند داوطلبانه و رایگان استبرای تمام افرادی که در  ۱۹کووید واکسیناسیون 

 

 برای اطالعات بیشتر در مورد واکسیناسیون ، به برگه حاوی اطالعات در این لینک  مراجعه کنید

.en-covid-www.bag.admin.ch/migration 

 

رایج ترین این داستانها و توضیح در  دراین ویدیوهاوجود دارد.  19-برخی گزارش های نادرست در مورد واکسیناسیون کووید 

 باره غلط بودن آنها را مشاهده میکنید. 

 یافتن کمک   .８

خواهید یافت. اطالعات به زبانهای مختلف   ۱۹کووید : در این وبسایت اطالعات بیشتری درباره migesplus.ch  وبسایت
 covid-www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-19 ترجمه شده است:

 

نیز ممکن . ترجمه از طریق تلفن مترجم کنیدبا ما ارتباط کالمی برقرار کنید تقاضای یک : اگر نمی توانید در بیمارستان مترجمین

نها از خطر ابتال به آدیگر نیازی به همراهی اقوامتان برای ترجمه نیست. به اینصورت  ،دعوت از یک مترجمدر صورت است. 

پزشکی شما حق دارید تا بفهمید و فهمیده شوید.        یل در مسا در امان میمانند. یبیمار  

 ها آدرس ایمیلشماره تلفن های مهم و 

  دریافت کنید ناشناسبه صورت اگر در خانه احساس خطر می کنید ، می توانید مشاوره و حمایت. 

 /  victimes.ch-aux-www.aide/ )فرانسوی(  schweiz.ch-www.opferhilfe)آلمانی( 

 با پلیس تماس بگیرید.  ۱۱۷با شماره تلفن ت در مواقع ضرور. vittime.ch-alle-www.aiuto)ایتالیایی( 

  )ن شماره در تمام موارد ایتماس بر قرار کنید.  ۱۴۴می توانید از طریق شماره تلفن با  فوریت های پزشکی )آمبوالنس

 اضطراری پزشکی در سراسر سویس در دسترس است.

   به سواالت شما در باره ویروس جدید  0584630000با تماس با این شماره کرونا:  جدید درباره ویروس خط اطالعاتی

 کرونا پاسخ داده میشود.

   :اگر پزشک خانواده نداریدMedgate در دسترس شما است. 0844844911با شماره  ها هر روز و همچنین شب 

 اطالعات بیشتر .９

coronavirus.ch)-Protect yourself and others (foph -Languages  

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

www.foph-coronavirus.ch 

http://www.foph-coronavirus.ch/cantons
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-475159826
https://www.migesplus.ch/themen/coronavirus#corona-impf-mythen-und-fakten
https://www.migesplus.ch/themen/coronavirus#corona-impf-mythen-und-fakten
https://www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
http://www.aide-aux-victimes.ch/
http://www.aiuto-alle-vittime.ch/
https://foph-coronavirus.ch/languages/
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus

