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Coronavirus disease
(COVID-19)

اطالعات برای افرادی کھ در تماس نزدیک با فردی بوده اند کھ بیماری او تایید 
شده است:

یک ) تایید شده است در تماس بوده اید،١٩دیُکووچنانچھ مشخص شود شما با فردی کھ ابتالی او بھ بیماری کرونا (
با شما در تماس ، در حالیکھ در معرض خطر ابتال بھ عفونت ھستید،نفر از بخش سالمت عمومی بھ صورت روزانھ

فردی کھ بیماری او تایید تماس با نیروز پس از آخر14می بایست بھ مدتشما کند. کنترلخواھد بود تا عالئم شما را 
ً . قرنطینھ کنیدخود را در خانھ شده است، .مطالعھ کنیداطالعات را با دقت نیالطفا

منظور از قرنطینھ خانگی چیست؟

قرنطینھ بمانند، می بایست از حضور در مکان ھای عمومی، خصوصا محل در تافرادی کھ بھ آن ھا توصیھ شده اس
و دانشگاه اجتناب کنند. تنھا افرادی کھ معموالً در آن خانھ زندگی می کنند باید در خانھ باشند.مھدکودککار، مدرسھ، 

نیازی بھ پوشیدن ماسک در خانھ نیست.  در صورت امکان، از ورود مھمان و بازدید کننده بھ داخل خانھ جلوگیری کنید. 
ت در قرنطینھ باشند، بخواھید مواد غذایی و دیگر ملزومات از دیگران مانند دوستان و افراد دیگر خانواده، کھ نیازی نیس

در صورت را برای شما تھیھ کنند.  چنانچھ می بایست حتما از خانھ بیرون بروید مانند نیاز مبرم بھ مراقبت پزشکی،
.از ماسک جراحی استفاده کنیدداشتن

چیست؟١٩ویروس کرونا و ُکووید 

می توانند باعث عامل بیماری در انسان ھا و حیوانات می باشند. برخی از ویروس ھای کرونا کروناھایویروس
بیماریھای جدی تر مانند سندرم شوند و برخی از آن ھا می توانند باعث سرماخوردگی معمولی ھایی مانند بیماری  

کرونای جدید از ایالت ھوبی ) متغیر باشد. شیوع ویروسMERS) و سندرم تنفسی خاورمیانھ (SARSتنفسی حاد (

. باشدمی١٩ُکوویدشودمیایجاددر چین آغاز شد. نام بیماری کھ بر اثر ویروس کرونای جدید

ویروس کرونا چگونھ منتقل می شود؟

، انتقال فرد بھ فرد بھ طرق زیر می باشد:بیماریترین راه انتقال اصلی

 ساعت قبل از بروز عالئم در آن ھا.24و یا تماس نزدیک با فرد مبتال در ھنگام بیماری

.تماس نزدیک با شخصی کھ بیماری او تایید شده است و سرفھ و یا عطسھ می کند

 یا سطوحی کھ از طریق سرفھ و یا عطسھ  شخصی کھ بیماری او تایید شده است آلوده شده اند اشیالمس
.مانند دستگیره در و یا میز، و سپس لمس دھان یا صورت خود

اکثر عفونت ھا توسط افرادی منتقل می شوند کھ عالئم بیماری در آن ھا بروز کرده است. این عالئم می تواند شامل تب، 
سرفھ، گلودرد، خستگی و یا تنگی نفس باشد.

(مانند افرادی کھ در یک خانھ زندگی می می باشند تماس نزدیک با فردی کھ بیماری او تایید شده است افرادی کھ در 
کنند و یا برای مدتی طوالنی از یک فضای بستھ اشتراکی استفاده می کنند) بیشترین احتمال ابتال بھ این بیماری را دارند. 
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یک فرد تا چھ مدت می تواند بیماری را بھ دیگران منتقل کند؟

ھنوز مشخص ،بھ دیگران منتقل کندنت راعفونی است، یعنی می تواند عفومدت زمانی کھ یک فرد
ھرچند شواھدی وجود دارد کھ نشان می دھد قبل از بروز عالئم و یا بروز بسیار خفیف عالئم نیست.

ممکن است یک فرد پیش از بروز اولین عالئم تا یک روز پس از احتمال انتقال بیماری وجود دارد. 
قطع عالئم، عفونت را انتقال دھد. 

بیشتر در معرض خطر بیماری جدی ھستند؟چھ کسانی

برخی از افرادی کھ بھ این بیماری مبتال می شوند ممکن ھست بھ ھیچ وجھ بیمار نشوند، برخی ممکن است عالئم خفیفی 
را تجربھ کنند کھ بھ راحتی بھبود می یابند، و برخی دیگر ممکن است خیلی سریع بھ شدت بیمار شوند. تجربیات قبلی 

در معرض خطر بیماری عفونی جدی قرار دارند:آمده از سایر ویروس ھای کرونا نشان داده است افراد زیربھ دست 

 سرطان)بھ عنوان مثال بھ علت(دھستنافرادی کھ دچار ضعف سیستم ایمنی

افراد مسن

 ھا بیشتر استاسترالیایی ھای بومی و جزیره نشینان تنگھ تورس، زیرا نرخ ابتال بھ بیماری ھای مزمن در آن

 مبتالیان بھ بیماری ھای مزمن

*کودکان و نوزادان بسیار جوان

مکان ھای گروھی زندگی می کنندافرادی کھ در

و زندان ھاافراد در بازداشتگاه ھا

*  در حال حاضر، خطر این بیماری در نوزادان و کودکان، و نقش کودکان در انتقال آن مشخص نیست. با این حال، تا 
نسبت بھ دیگران کمتر بوده است. ١٩کنون تعداد ابتالی کودکان بھ ُکووید 

در صورت بروز عالئم بیماری چھ کاری انجام دھم؟

تب، سرفھ، گلودرد، (روز از آخرین تماس با شخصی کھ بیماری او تایید شده است، عالئم14در صورتیکھ در طی 
در شما بروز کرد، برای ارزیابی فوری می بایست با دکتر خود تماس بگیرید.) خستگی و یا تنگی نفس

یان تاریخچھ سفر خود و قبل از مراجعھ بھ کلینیک و یا بیمارستان، می بایست با آن ھا تماس بگیرید و آن ھا را در جر
یا تماس با شخصی کھ بیماری او تایید شده است قرار دھید. شما می بایست خود را در خانھ، ھتل و یا بخش مراقبت 
ھای بھداشتی قرنطینھ کنید تا اینکھ مسئوالن امور بھداشت بھ شما اطالع بدھند کھ بازگشت بھ فعالیت ھای معمول برای 

شما بی خطر است. 

چگونھ درمان می شود؟بیماریاین 

ھیچگونھ درمان خاصی برای ویروس کرونا وجود ندارد. آنتی بیوتیک ھا در برابر این ویروس مؤثر نیستند. بیشتر 
عالئم آن را می توان با مراقبت ھای پزشکی حمایتی درمان کرد.
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چگونھ می توان از شیوع ویروس کرونا پیشگیری کرد؟

عطسھ و یا سرفھ، رعایت بھداشت دست ھا، و حفظ فاصلھ از دیگران ھنگام بیماری بھترین رعایت بھداشت بھ ھنگام
. شما باید:می باشددفاع در برابر اکثر ویروس ھا

.قبل و بعد از غذا، و بعد از رفتن بھ توالت دست ھای خود را بھ طور مکرر با آب و صابون بشویید

 کاغذی ھای استفاده شده را دور ریختھ و از ژل ضدعفونی کننده سرفھ و عطسھ خود را بپوشانید، دستمال
الکلی دست استفاده کنید.

 متر از مردم فاصلھ بگیرید).1.5در صورت بیماری ، از تماس با دیگران خودداری کنید (بیش از

آیا باید از ماسک استفاده کنم؟

استفاده از ماسک می تواند بھ جلوگیری از انتقال بیماری اگر سالم ھستید، نیازی بھ استفاده از ماسک نیست. با اینکھ 
از بیماران آلوده بھ دیگران کمک کند، در حال حاضر استفاده از ماسک توسط افراد سالم برای پیشگیری از عفونت 

ھایی مانند ویروس کرونا توصیھ نمی شود.

اطالعات بیشتر

مراجعھ کنید.www.health.gov.auھ وبسایت بجھت آگاھی از آخرین توصیھ ھا، اطالعات و منابع 

ساعتھ 24تماس بگیرید. این تلفن بھ صورت 080 020 1800با تلفن راھنمای ملی در زمینھ ویروس کرونا بھ شماره 
تماس بگیرید. 450 131و ھر ھفت روز ھفتھ فعال می باشد. چنانچھ نیاز بھ مترجم دارید با شماره 

بھ منظور آگاھی از شماره تلفن ھای مراکز بھداشت عمومی ایالت خود بھ وبسایت زیر مراجعھ کنید:

contacts-territory-www.health.gov.au/state

پزشک خود صحبت کنید.اگر در مورد سالمتی خود نگران ھستید ، با


