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ترجمھ زیر تنھا دو بخش از اطالعات موجود از س����وی اداره بھداش����ت اس����ت. اطالعات 
ب����یش�����������ت����ر در ای����ن ب����اره را م����ی����ت����وان����ی����د در ل����ی����ن����ک زی����ر مش�����������اھ����ده 

                .                                                                                                                            کنید

 راھنمایی برای افراد در معرض خطر جدی و خاص               

 
                                                                              راھنمایی برای بستگان افراد در معرض خطر 

  

 .نکنید آلوده را خودتان کھ است این دھید انجام توانید می خانواده اعضای از یکی عنوان بھ شما کھ کاری مھمترین   •            

  ، باشید داشتھ ای ویژه توجھ سرفھ و دست بھداشت عمومی قوانین بھ سپس    •            

 .کنید استفاده اینترنت یا تلفن از این جای بھ ، کنید محدود را بدنی ھای مالقات    • 

       بیماری خاص خطر معرض در کھ کسی از ، سینھ خس خس یا تب ، سرفھ ، سرماخوردگی بھ ابتال صورت در   •            

 .نکنید بازدید ، است 19 کووید                 

 درب قرار داده شود از خارج در باید غذا ، مثال عنوان بھ. کنید کمک خود بستگان بھ غذایی مواد خرید در   •            

    خوبی  فاصلھ کھ باشید داشتھ یاد بھ و سپس فرد باید زنگ بزند و بگوید کھ آنجا ھستند و می توانند دریافت کنند.                 

  داشتھ باشید.                 

   شود می توصیھ ، کنید می زندگی است شده مبتال 19 کووید عفونت بھ یا و است آن بھ مظنون کھ شخصی با اگر   •            

 حداقل دو متر ااز آن فاصلھ بگیرید. در صورت امکان بیمار در اتاق دیگری بماند و بخوابد. در صورت امکان                 

 حمام و توالت اختصاصی توصیھ می شود. در غیر اینصورت داشتن حولھ جداگانھ و وسایل حمام مخصوص خود                

 بسیار مھم است.                

                                                                                                                                                             
 ویروس کرونا. بھ شدن آلوده صورت در مرگ و بیماری خطر معرض در افراد

   

  ھمپوشانی ، شوند می توصیھ آنفلوانزا واکسن برای کھ ھایی گروه با فصل ھر در خطر در معرض ھای گروه      •           

 میلیون نفر است. 1.6و تداخل دارند و این میزان در حدود                  

 )سال 80 باالی افراد ویژه بھ اما ، سال 65 از بیش( سالمندان      •          

 عروقی قلبی بیماری بھ مبتالیان      •          

 ریھ مزمن بیماری بھ مبتال افراد      •          

 بدن ایمنی سیستم در اختالل دارای افراد      •          

 دیابت بھ مبتالیان      •          

 سرطان بھ مبتالیان       •          

 دھد افزایش را خطر تواند می نیز چاقی و کشیدن سیگار ، نشده منتشر ھای داده اساس بر                  
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