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19کوویت  –معلومات در باره ویروس کرونا 

  ویروس جدید سواالت زیادی را در افکار عامه ایجاد می کند. 

کمون کنوستا انکشاف رویداد ها را نظارت می کند و با ادارات مسوول دولتی به تماس بوده و توصیه 

 های آنها را دنبال می کند.

اینکه چگونه مٌسوالن ادارات مسوول با اوضاع برخورد  اگر شما سواالت عمومی در باره کرونا دارید،

 تماس بگیرید. 113 13می کنند و احساس نگرانی می کنید، با شماره 

روز اخیر در خارج از کشور بسر برده اید و تب یا عالیم  در سیستم تنفسی مانند  14اگر شما در 

برای  مقابلم مراجعه نکنید. درسرفه، نفس تنگی یا گلو دردی دارید، به مرکزصحی بگونه مستقی

 1177 صحی اینکه به کجا می توانید مراجعه نمایید به شماره تلفون راهنمای باره در معلوماتدریافت 

 تماس بگیرید.

من برای جلوگیری از آلوده شدن چی انجام داده می توانم؟

به صورت و چشم دست یکی از اقدامات ٌکلی برای پیشگیری از عفونت مجرای تنفسی اینست که نباید 
 زد، همچنین باید از تماس نزدیک با افراد مریض خودداری کرد.

دست ها را بیشتر با صابون و آب گرم قبل از وقت غذا خوری، غذا پختن و بعد از تشناب رفتن 
پاک کردن دست یک گزینه دیگر برای شما که امکان دسترسی به صابون دست بشویید.  ماده مایع 

 د.ندارید می باش

از طریق سرفه کردن در آرنج یا در دستمال کاغذی شما از انتشار عفونت در محیط اطراف تان  یا 
 آلوده کردن دستان تان جلوگیری می کنید

هنگام مریضی برای جلوگیری از آلوده کردن دیگران در بس، محل کار و افراد نزدیک تان در خانه 
 باشید.

بیشتر بخوانید

اینجا شما می توانید معلومات در باره ویروس، شیوع و مدیریت شیوع  را از ادارات مسوول دریافت 

 کنید.

   1177راهنمای مراقبت 
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