نشانگر خطر كوويد و راهنمای
جامعه

در ز ز
منل

خارج از ز ز
منل  -کار  ،اجتماع  ،در مال عام

ن
گذاشت فاصله ندارند ،
• افراد بدون عالئم نيازى به
مگر اینکه بعلت در معرض تماس با کیس که مبتال به
بيماری در قرنطینه باشند .
• افراد داراى عالئم بيمارى بايد خود را قرنطینه كنند.

• در خانه بمانید مگر اینکه ن
رفت رسکار٬یا دریافت مراقبتهای پزشیک وموادغذای نضوری باشید .
• با افراد خارج ن ن
ازمنل حداقل  ۶قدم فاصله را مراعات کنید.
• از داخل ن ن
منل کار كنيد.
•نبايد تماس با دیگران داشته باشيد .

فاصله جسىم

• افراد بدون عالئم نيازى به پوشش صورت ندارد ،
مگر اینکه در معرض تماس با کیس که مبتال به اين
بيمارى در قرنطینه باشند.
• افراد دارای عالیم صورت خود را بپوشانند .

• اگر خارج از ن ن
منل یا نزدیک افراد دیگری هستید ٬صورت را بپوشانید.

پوشش صورت

•بصورت مرتب دستها را حداقل به مدت  20ثانیه
بشویید مخصوصا بعد از تماس با سطوىح كه در
معرض تماس زياد باشند ،عطسه  /رسفه ودست زدن
به صورت یا قبل از خوردن غذا.

•بصورت مرتب دستها را حداقل به مدت  20ثانیه بشویید مخصوصا بعد از تماس با سطوىح كه در معرض
تماس زياد باشند ،عطسه  /رسفه ودست زدن به صورت یا قبل از خوردن غذا.
ن
ن
عفوی دستها استفاده کنید.
شست دستها غن ممکن باشد از ضد
•در صوری که

ز
شست دستها

• درجه حرارت بدن را هرروز اندازه بگنید.
• به طور مداوم مراقب عالئم شبيه كوويد باشيد.
•اگر بیمار هستید با پزشک خود تماس بگنید.
• مراقب (تغینات در) سالمت افراد ن ن
درمنل مبتال
به عالیم شبیه کووید باشید.

•اگر به عالئم شبيه آنفلوانزا یا كوويد مبتال هستید  ،در خانه بمانید.
•تماس با افراد داراى عالئم بيمارى را به حداقل برسانید.
• در محل کار درجه حرارت را بصورت روزانه چک کنید.

•از تماس دست برهنه با هر سطح لمیس زیاد
خودداری کنید.
•از تماس دست برهنه با هر سطوىح كه در معرض
تماس زیاد باشند خودداری کنید.
•براى جلوگنی از دست زدن با دست برهنه ،از حوله
کاغذی یا لباس بعنوان مانع استفاده کنید.
ن
عفوی كردن ،مخصوصا برای سطوىح
•افزايش ضد
كه مورد تماس زياد قرار ىم گنند (درب /دستگنهاى
درب  ،کلیدهای برق  ،لوازم حمام و دستشوی).

•از تماس دست برهنه با هر سطوىح كه در معرض تماس زیاد باشند خودداری کنید.
•براى جلوگنی از دست زدن با دست برهنه ،از حوله کاغذی یا لباس بعنوان مانع استفاده کنید

عموم مردم

مراقبت عالئم بيمارى

ز
عفون کردن
ضد

ن
عفوی كردن
• پس از تماس با سطوىح كه در معرض تماس زياد باشند ،دست ها را بشویید یا از ضد
دست استفاده كنيد.
ن
/
عفوی كردن ،مخصوصا برای سطوىح كه مورد تماس زياد قرار ىم گنند (درب دستگنهاى درب،
•افزايش ضد
کلیدهای برق  ،لوازم حمام و دستشوی).

قابل توجه افراد باالی  60سال٬افراد دارای زمینه برای بیمارهای دیگر٬و سایر مردم که خطر ابتالی به کووید باال میباشد:
• در خانه بمانید.
• جهت رفع نیازهای خارج از ز ز
منل (موادغذان٬داروها٬وغنه) از کمک دیگران بهره بگنید.
ز
کسان که در خارج از خانه کار یم کنند فاصله بگنید.
• از

جمعیت در معرض خطر
یا آسیب پذیر

در ز ز
منل

خارج از ز ز
منل  -کار ،اجتماع ،در مال عام

ن
گذاشت فاصله ندارند ،
• افراد بدون عالئم نيازى به
مگر اینکه در معرض تماس با کیس که مبتال به
بيمارى در قرنطینه باشند.
• افراد داراى عالئم بيمارى بايد خود را قرنطینه
كنند.
•فعالیتهای خارج از خانه با اعضای خانواده شما
مقبول است.

•در خانه بمانید مگر اینکه نیاز به دسنیس به خدمات نضوری مثل ن
رفت به محل کار یا جهت دريافت
مراقبت پزشیک یا غذا هستيد.
• با افراد خارج ن ن
ازمنل حداقل  ۶قدم فاصله را مراعات کنید
•در صورت امکان كار خود را از خانه انجام دهید .
•فعالیت های فردی خارج از خانه مانند پیاده روی ،دوچرخه سواری وغنه مقبول است .
•کمنین تعداد تماس با امکان پذیر است .
•هیچ اجتماع یا رویداد بزرگ ،بیش از  10نفر .

فاصله جسىم

• افراد بدون عالئم نيازى به پوشش صورت ندارد  ،مگر
اینکه در معرض تماس با کیس که مبتال به اين بيمارى در
قرنطینه باشند.
• افراد دارای عالیم صورت خود را بپوشانند.

•پوشش صورت برای اشخاص بزرگن از  2سال به شدت توصیه ىم شود.

پوشش صورت

•بصورت مرتب دستها را حداقل به مدت  20ثانیه
بشویید مخصوصا بعد از تماس با سطوىح كه در
معرض تماس زياد باشند ،عطسه  /رسفه ودست زدن به
صورت یا قبل از خوردن غذا.

•بصورت مرتب دستها را حداقل به مدت  20ثانیه بشویید مخصوصا بعد از تماس با سطوىح كه در معرض
تماس زياد باشند ،عطسه  /رسفه ودست زدن به صورت یا قبل از خوردن غذا.
ن
ن
عفوی دستها استفاده کنید.
شست دستها غن ممکن باشد از ضد
•در صورت

ز
شست دستها

• روزانه چک كردن درجه حرارت بدن.
•مراقب عالئم شبيه كوويد باشيد.
•اگر بیمار هستید با پزشک خود تماس بگنید.
•مراقب عالئم شبيه كوويد هرکیس در خانه خود
باشيد.
ن
عفوی كردن ،مخصوصا برای سطوىح كه
•افزايش ضد

•اگر به عالئم شبيه آنفلوانزا یا كوويد  19مبتال هستید  ،در خانه بمانید.
•تماس با افراد داراى عالئم بيمارى را به حداقل برسانید.
• .در محل کاردرجه حرارت را بصورت روزانه اندازه بگنید

مورد تماس زياد قرار ىم گنند (درب /دستگنهاى درب،
کلیدهای برق  ،لوازم حمام و دستشوی).

•از تماس دست برهنه با هر سطوىح كه در معرض تماس زیاد باشند خودداری کنید.
•براى جلوگنی از دست زدن با دست برهنه ،از حوله کاغذی یا لباس بعنوان مانع استفاده کنید
ن
عفوی كردن
• پس از تماس با سطوىح كه در معرض تماس زياد باشند ،دست ها را بشویید یا از ضد
دست استفاده كنيد.
ن
عفوی كردن ،مخصوصا برای سطوىح كه مورد تماس زياد قرار ىم گنند (درب /دستگنهاى
•افزايش ضد
درب ،کلیدهای برق ،لوازم حمام ودستشوی).

قابل توجه افراد باالی  60سال٬افراد دارای زمینه برای بیمارهای دیگر٬و سایر مردم که خطر ابتالی به کووید باال میباشد:
•تا حد امکان در خانه بمانید.
ز
ز
• جهت رفع نیازهای خارج از منل (موادغذان٬داروها٬وغنه) از کمک دیگران بهره بگنید.
ز
کسان که در خارج از خانه کار یم کنند فاصله بگنید.
• از

عموم مردم

مراقبت عالئم بيمارى

ز
ضد عفون کردن

جمعیت در معرض
خطر یا آسیب پذیر

در ز ز
منل

خارج از ز ز
منل  -کار ،اجتماع ،در مال عام

ن
گذاشت فاصله ندارند  ،مگر
• افراد بدون عالئم نيازى به
اینکه در معرض تماس با کیس که مبتال به بيمارى در
قرنطینه باشند.
• افراد داراى عالئم بيمارى بايد خود را قرنطینه كنند.
•فعالیتهای خارج از خانه با رعایت فاصله مقبول است.

• تا انجای که ىم توانید بیشن اوقات را درخانه بمانید٬ودرمسافرت وکارهای غن نضوری احتیاط کنید.
• با افراد خارج ن ن
ازمنل حداقل  ۶قدم فاصله را مراعات کنید.
•در صورت امکان از خانه کار کنید
•فعالیت های فردی خارج از خانه مانند پیاده روی  ،دوچرخه سواری و غنه مقبول است .
• از افزایش ارتباطات با دیگران برحذر باشید فعالیتهای خارج از خانه ترجیح داده ىم شود.
• گردهمایها فقط با اجرای تعديالت الزم برای كوويد  ۱۹برگزار ىم شوند.
• رويدادها فقط طبق راهنمایهای اداره بهداشت در شهرستان لنکسن /لينكن اجرا ىم شوند.

فاصله جسىم

• افراد بدون عالئم نيازى به پوشش صورت ندارد  ،مگر
اینکه در معرض تماس با کیس که مبتال به اين بيمارى
در قرنطینه باشند.
• افراد دارای عالیم صورت خود را بپوشانند.
ً
•مرتبا دستها را حداقل به مدت  20ثانیه بشویید
مخصوصا بعد از تماس با سطوىح كه در معرض
تماس زياد باشند ،عطسه  /رسفه  /دست زدن به
صورت یا قبل از خوردن غذا.

•در صورت عدم امکان مراعات فاصله ,پوشش صورت توصيه ىم شود.
• افراد دارای عالیم صورت خود را بپوشانند.

پوشش صورت

•بصورت مرتب دستها را حداقل به مدت  20ثانیه بشویید مخصوصا بعد از تماس با سطوىح كه در
معرض تماس زياد باشند ،عطسه  /رسفه ودست زدن به صورت یا قبل از خوردن غذا.
ن
ن
عفوی کننده دستها استفاده کنید.
شست دستها غن ممکن باشد از ضد
•در صوری که

ز
شست دستها

•مراقب عالئم شبيه كوويد باشيد.

•در صورت ابتال به عالئم آنفلوانزا يا کووید در خانه بمانيد.
•تماس با افراد داراى عالئم بيمارى را به حداقل برسانید.
•روزانه در محل کار درجه حرارت خود را چک کنید.

ن
عفوی كردن ،مخصوصا برای سطوىح
•افزايش ضد
كه مورد تماس زياد قرار ىم گنند (درب /دستگنهاى
درب ،کلیدهای برق  ،لوازم حمام و دستشوی).

•از تماس دست برهنه با هر سطوىح كه در معرض تماس زیاد باشند خودداری کنید.
•براى جلوگنی از دست زدن با دست برهنه ،از حوله کاغذی یا لباس بعنوان مانع استفاده کنید
ن
عفوی كردن
• پس از تماس با سطوىح كه در معرض تماس زياد باشند ،دست ها را بشویید یا از ضد
دست استفاده كنيد.
ن
عفوی كردن ،مخصوصا برای سطوىح كه مورد تماس زياد قرار ىم گنند (درب /دستگنهاى
•افزايش ضد
درب ،کلیدهای برق ،لوازم حمام و دستشوی).

قابل توجه افراد باالی  60سال٬افراد دارای زمینه برای بیمارهای دیگر٬و سایر مردم که خطر ابتالی به کووید باال میباشد:
•تا حد امکان در خانه بمانید.
ز
ز
• جهت رفع نیازهای خارج از منل (موادغذان٬داروها٬وغنه) از کمک دیگران بهره بگنید.
ز
کسان که در خارج از خانه کار یم کنند فاصله بگنید.
• از

عموم مردم

مراقبت عالئم بيمارى

ز
عفون کردن
ضد

جمعیت در معرض
خطر یا آسیب پذیر

در ز ز
منل

خارج از ز ز
منل  -کار ،اجتماع  ،در مال عام

ن
گذاشت فاصله ندارند
• افراد بدون عالئم نيازى به
 ،مگر اینکه در معرض تماس با کیس که مبتال به
بيمارى است ,تحت قرنطینه قرار گنند.
• افراد داراى عالئم بيمارى بايد خود را قرنطینه
كنند .

• از رسگنی کار روزانه و زندگ اجتماىع ,نيازى به مراعات فاصله وجود ندارد.
ن
گرفت وضعیت کووید در منطقه مورد نظر.
• از رس گنی مسافرت عادی با در نظر

فاصله جسىم

• افراد بدون عالئم نيازى به پوشش صورت ندارند ،
مگر اینکه در معرض تماس با کیس که مبتال به اين
بيمارى در قرنطینه باشند.
• افراد دارای عالیم صورت خود را بپوشانند .
ً
•مرتبا دستها را حداقل به مدت  20ثانیه بشویید
مخصوصا بعد از تماس با سطوىح كه در معرض تماس
زياد باشند ،عطسه  /رسفه  /دست زدن به صورت یا
قبل از خوردن غذا.

• افراد سالم نيازى به پوشش صورت ندارند.
• افراد دارای عالیم صورت خود را بپوشانند.

پوشش صورت

•بصورت مرتب دستها را حداقل به مدت  20ثانیه بشویید مخصوصا بعد از تماس با سطوىح كه در معرض
تماس زياد باشند ،عطسه  /رسفه ودست زدن به صورت یا قبل از خوردن غذا.
ن
ن
عفوی کننده دستها استفاده کنید.
شست دستها غن ممکن باشد از ضد
•در صوری که

ز
شست دستها

•مراقب عالئم شبيه كوويد باشيد.
•اگر بیمار هستید با پزشک خود تماس بگنید.

•در صورت ابتال به عالئم آنفلوانزا يا کووید در خانه بمانيد.
•تماس با افراد داراى عالئم بيمارى را به حداقل برسانید.

•افزایش آگایه از انتقال میکروب از طریق سطوىح كه
در معرض تماس زیاد هستند.
ن
عفوی كردن عادی ،با در نظر گرفتن
•روشهای ضد
سطوىح كه مورد تماس زياد قرار ىم گنند (درب/
دستگنهاى درب ،کلیدهای برق ،لوازم حمام
ودستشوی).

•افزایش آگایه انتقال میکروب از طریق سطوىح كه در معرض تماس زیاد هستند
ن
عفوی كردن سطوح در معرض تماس زیاد را به برنامه خود اضافه کنید.
•روشهای ضد
•از تماس دست برهنه با سطوىح كه در معرض تماس زیاد باشند خودداری کنید.
•براى جلوگنی از دست زدن با دست برهنه ،از حوله کاغذی یا لباس بعنوان مانع استفاده کنید.
ن
عفوی کننده دست
• پس از تماس با سطوىح كه در معرض تماس زياد هستند ،دست ها را بشویید یا از ضد
استفاده كنيد.
ن
•افزايش ضد عفوی كردن ،مخصوصا برای سطوىح كه مورد تماس زياد قرار ىم گنند (درب /دستگنهاى
درب ،کلیدهای برق ،لوازم حمام ودستشوی).

قابل توجه افراد باالی  60سال٬افراد دارای زمینه برای بیمارهای دیگر٬و سایر مردم که خطر ابتالی به کووید باال میباشد:
• شما مجبور نیستید که همیشه در خانه بمانید  ،ول باید در مکانهای عمویم در صورت امکان فاصله بگذارید.
• مواظب گسنش ارتباط با دیگران  ،مشاركت كردن در جلسات کوچک اجتماع  ،فعالیتهای خارج از خانه ترجیح داده یم شود.
• از تنظیمات گروهها و رویدادهای بزرگ با تعداد بسيارى از افراد خودداری کنید.

عموم مردم

مراقبت عالئم بيمارى
ز
عفون کردن
ضد

جمعیت در معرض
خطر یا آسیب پذیر

