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  ١٩-رسانی در باره ويروس کرونا کوويد اطالع

 مردم ايجاد کرده است. ويروس جديد کرونا سواالت بسياری را برای عموم

کمون کنيوستا مسير وقايع را دنبال کرده و با ادارات مسئول تماس داشته و توصيه های آنها را پيگيری می کند.

اگر در مورد ويروس کرونا سوال های عمومی داريد، اينکه ادارات دولتی چگونه وضعيت را اداره می کنند و احساس نگرانی 
 زنگ بزنيد. ٣١١ ١٣می کنيد به شماره 

نفس تنگ رفه دارند، مانند سُ روز گذشته خارج از کشور بوده اند و تب دارند يا عالئم مجاری تنفسی  ١٤افرادی که حداکثر در 
راهنمای خدمات  ١١٧٧درد دارند نبايستی مستقيماً به بخش پذيرش درمانی مراجعه کنند. اينگونه افراد بايستی با  هستند يا گلو

 .دريافت کنند اطالعاتدر مورد محل مراجعه خود تا  س بگيرندتما ١١٧٧از طريق شماره تلفن  مانیدر

من چکار می توانم بکنم که از سرايت ويروس جلوگيری کنم؟

 سی کرده و از تماعليه عفونت های مجاری تنفسی آنست که از دست زدن به صورت يا چشم خودداريک اقدام پيشگيرانه 
 نزديک با افراد بيمار پرهيز کنيد.

در مواردی که امکان . با صابون و آبگرم بشوييد ، قبل از غذا خوردن، آشپزی و پس از توالت رفتندستهای خود را اغلب
  شود. استفادهمايع ضدعفونی دست می توان بجای آن از شستشوی دستها وجود ندارد، 

از سرايت به اطرافيان يا آلوده شدن دستهايتان خودداری  می توان يا يک دستمال کاغذی شاله آرنجدر ککردن ُسرفه و عطسه با 
 د.کر

هنگاميکه مريض هستيد در خانه بمانيد تا از سرايت به مردم در اتوبوس، در محل کار يا در جائی که نزديک ديگران هستيد 
 داری شود.خود

انيدالب بيشتری بخومط

سرايت و جلوگيری از شيوع آن اطالعات وجود دارد. در اينجا از ادارت مسئول اين ويروس،

  مانیراهنمای خدمات در ١١٧٧

 19/-covid-coronavirus-lan/aktuellt/nytt-https://www.1177.se/Uppsala

Krisinformation.seاطالع رسانی بحران: 

-och-handa/handelser-kan-https://www.krisinformation.se/detta
 coronaviruset-nya-det-storningar/20192/myndigheternaom 

اداره تندرستی همگانی سوئد

-https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd
coronavirus/-nytt-om-svar-och-beredskap/smittsammasjukdomar/coronavirus/fragor  
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