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ﺑﺮﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮرد ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﺑﺮﮔﮫ ﺣﻔﺎظﺖ از ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری از طﺮف ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻔﺎظﺖ از ﺳﺮاﯾﺖ
ﭼﺮا ﻣﻦ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ام؟
آزﻣﺎﯾﺶھﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹دارﯾﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﮫ در اﺛﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی ﺳﺎرس ﮐﻮوﯾﺪ  ۲ﺑﮫ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ –  ۱۹ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ،ﮔﻠﻮدرد و ﺗﺐ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه
دارد ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ درد ھﺎی
ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﺳﺮ درد ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،اﺧﺘﻼل در ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﮭﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮوﯾﺪ –  ۱۹ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در وھﻠﮫ اول در ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ اﻓﺮاد و از طﺮﯾﻖ ﻗﻄﺮهھﺎی ﺧﺎرج ﺷﺪه از راهھﺎی ھﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﻋﻄﺴﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﻗﻄﺮات ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮫ
ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻢ از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﺳﺖ ھﺎی آﻟﻮده در ﭼﺸﻢ ھﺎ و ﯾﺎ
ﻏﺸﺎھﺎی ﻣﺨﺎطﯽ در ﺑﯿﻨﯽ و دھﺎن وارد ﺑﺪن ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﻓﺮد آﻟﻮده ﺷﺪه ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ظﮭﻮر ﻋﻼﺋﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﻦ وارد ﺷﺪن
وﯾﺮوس ﺑﮫ ﺑﺪن و ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﻌﻨﯽ ) زﻣﺎن ﻧﮭﻔﺘﮕﯽ( ﺑﯿﻦ  ۲ﺗﺎ  ۱۴روز و در ﺑﺒﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۴روز
طﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﻗﻞ ھﺴﺘﻢ؟
زﻣﺎن ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻤﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﮫ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﻤﺎری
ھﺴﺘﻨﺪ.
• ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪاﻗﻞ  ۵روز از روزی ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
در دو روز آﺧﺮ ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺐ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵روز
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﺲ از  ۵روز ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﮫ ھﺎی ﺧﺸﮏ و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ داده اﯾﺪ وﻟﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪارﯾﺪ اﯾﻦ ۵
روز از روز آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
• در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ -درﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ۳دوز واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده
اﯾﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت  ۷روز از روز ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ داده اﯾﺪ وﻟﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪارﯾﺪ اﯾﻦ  ۷روز از روز آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
• در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ھﺴﺘﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﯿﺪھﺪ .واھﺪ داد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﻨﻢ ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟
• ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و از ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
• در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ-درﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد را از اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﮫ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
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ردﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ؟
ردﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ در داﺧﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در اﺛﺮ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮظﻔﯿﺪ در ردﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺮض ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ – ۱۹ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟
•
•
•

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۱۱۷۷ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد و ﯾﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اطﻼﻋﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮوﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ دارﯾﺪ و ﺟﺎن ﺷﻤﺎ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۱۱۲ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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