
 یماریکرونا و ب یدجد یروسدرباره و
۱۹-یدکوو  

کرونا در سراسر جھان  یدجد یروسو ،۲۰۱۹از دسامبر سال 
-یدکوورا  یروسو یناز ا یناش یماریکرده است. ب یداپ یوعش

.کرده اند ینامگذار ۱۹  

شوند یم یماریب یندچار ا یفاکثر افراد بصورت خف  
توام با سرفھ و تب  ،یفدر اکثر افراد بصورت خف یماریب ینا

 ینافراد ا ی. اما در برخیرودم ینخود از ب یبھ خود بوجود میاید و
.یکندم یھو ذات الر ینھا را دچار اختالل تنفسآحاد شده و  یماریب  

ھنگام  یا یمارص با شخابا  یکتماس نزد یقاز طر یروسو ینا
 ینامند،" میعطسھ، کھ اصطالحاً انرا"عفونت قطره ا یاسرفھ 

.یگرددمنتقل م  

و بروز ان معموالً حدود پنج  است یفاغلب خف یماریب ینعالئم ا
عالئم ممکن است زودتر  ین. البتھ ایباشدآن م یتروز پس از سرا

.از پنج روز بروز کند یرترد یا  

بودن بھمراه یک یا یمارب احساسعموماً توام با  ۱۹ -یدکوو
میباشد: عالئم ذکرشده در پایین چندین  

رفھس  • 
• تب

یمشکل تنفس  • 
• آ ب ریزش بینی

• گلودرد
• سردرد

و مفاصل یعضالن درد  •
حالت تھوع  • 

بشوند یحادتر یماریتوانند دچار ب یافراد مسن م  
 یھو ذات الر یمانند مشکل تنفس یعالئم حادتر یافراد دارا یبرخ

 ینھمچن .یباشندسال م ۸۰ یسن باال یافراد دارا  ینا اکثر. یشوندم
 ی،قلب یمانند ناراحت یگریمزمن د یماریھایبدچار کھ  یافراد

.حاد تر بشوند یماریتوانند دچار ب یم ھستند سرطان یوی ور  

تماس یشماره تلفن مھم برا  
با شماره ۱۹ -در مورد کووید یعموم یسئوالھا یبرا •   

 ۱۳  .یریدتماس بگ ۱۱۳

مشاوره  ی، برا یستیدقادر بھ مراقبت از خود در خانھ ن چنانچھ  •
.یریدتماس بگ ۱۱۷۷" با شماره ی"پزشک  

 ۱۱۲با شماره   خطرناک و اضطراری/یاورژانس یطدر  شرا •
یریدتماس بگ  

و  اطالعات برای جدیدترین 
                                                                    سئواالت خود بھپاسخ بھ و

رجوع کنید. وزارت بھداشت  
www.folkhalsomyndigheten.se/ 
covid-19 

:یگرانمحافظت از خود و د یساده برا پیشنھادھفت   
 یا سرفھ مانند گلودرد، یفیعالئم خف یا یدھست یماراگر ب.  ۱  

در  یاز بھبود پس ساعت ۴۸حداقل  تا ید،دار ینیب یزشآب ر
.یدخانھ بمان  

با  یھثان ۲۰مرتب حداقل بھ مدت بصورت  دستان خود را.  ۲
.ییدصابون و آب گرم بشو  

شستن  دسترسی بھ آب و صابون برایدر صورت عدم . ۳
. کنید استفاده از الکل میتوانید دست  

. یدکن یخوددار یماربا افراد ب یکاز تماس نزد.  ۴  

یدکن یدھان خوددار یا ینیاز لمس چشم ، ب.  ۵  

 یارنج و آدھان خود را با  یجلو سرفھ و عطسھ  ھنگام.   ۶
.یدبپوشان یدستمال کاغذ  

داشتن  یابودن  یماردر صورت ب کھ یدداشتھ باش یادبھ .   ۷
.یدکن یافراد مسن خوددار از مالقات یماریعالئم ب  
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