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) مثبت بوده SARS-CoV-2در صورت تماس نزدیک با شخصی کھ جواب آزمایش ویروس کرونای جدید او (
 است، چھ باید بکنید؟

   

 ۲۰۲۰ سپتامبر  12: یتوضع
 

اند. و نتایج آزمایشگاھی ھم ابتالیش بھ بیماری را تأیید کردهاید کھ مبتال بھ ویروس کرونای جدید بوده با شخصی تماس نزدیک داشتھ
 دقیقھ، بدون استفاده از وسایل محافظتی، نزدیک (فاصلھ کمتر ازکانتون  یپزشک ۱۵تماس نزدیک بھ معنای آن است کھ بھ مدت بیش از 

 روز خودتان را قرنطینھ خانگی کنید ۱۰اید. اگر این شخص ناقل بوده باشد، باید بھ خانھ بروید و بھ مدت مبتال بودهمتر) شخص  ۵.۱
 ینھروز در خانھ بھ قرنط 10 یدبود ، با 1یتماس مسر ینشخص در ح یناگر ا. گالس) یمانند صفحھ پلکس یمانع جسم یا ی(ماسک بھداشت

ھای کامل را در اختیارتان تان با شما تماس خواھد گرفت و اطالعات و دستورالعملمحل زندگی انتونک صالح مقاماداره خدمات  .یدبرو
 خواھد گذاشت.

اید کھ ریسک ابتال در آنجا باال بوده ای حضور داشتھروز گذشتھ را در کشور یا منطقھ 10اکنون در حال ورود بھ سوئیس ھستید و ھم
روز دائماً پس از  10شما مجبورید کھ، باالفاصلھ پس از ورود، مستقیماً بھ خانۀ خود یا سایر اماکن اقامتی مناسب بروید. باید  است.

ھا روز اطالع دھید (فھرست تماس مقامات کانتون 2ورودتان در آن محل باقی بمانید (قرنطینھ) و بھ مقامات کانتون مربوطھ ظرف مدت 
 مالحظھ بفرمایید). از دستورات این مقامات پیروی کنید. www.bag.admin.ch/entryرا در وبسایت 

 
 

ر این مدت، ممکن است کنید. دبا قرنطینھ خانگی خودتان، از انتشار ویروس بھ بقیھ ساکنان خانھ و اعضای جامعھ جلوگیری می 
خواھید داشت و بھ کند شدن  2پذیر جامعھناقل ویروس باشید. با قرنطینھ خانگی خودتان، نقشی مھم در محافظت از اعضای آسیب

 روند انتشار ویروس ھم کمک خواھید کرد.
 

کرد. ھدف این اقدامات جلوگیری ھای زیر شما را با اقدامات احتیاطی الزم طی دوران قرنطینھ خانگی آشنا خواھند دستورالعمل
 از انتشار ویروس است.

 
 سایت اداره فدرال بھداشت عمومی  در دسترس است:ھمھ اطالعات مھم درباره ویروس کرونای جدید در وب 
 .coronavirus-http://www.bag.admin.ch/neuesی آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی)ھا(بھ زبان 
 

 .یدکن یداپ www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloadsاز زبان شما در  یصفحھ حقوق یک
 

 جداسازی اجتماعی و کاری
ورودتان یا از تاریخ  تان با شخص ناقل(از تاریخ آخرین تماس بمانید یا سایر اماکن اقامتی مناسب روز در خانھ ۱۰بھ مدت  •

 ).بھ کشور
کنند از از ھر گونھ تماس با دیگران خودداری کنید. کسانی کھ با شما در قرنطینھ ھستند و در یک خانھ کنارتان زندگی می •

 این قاعده مستثنی ھستند.
 »چگونھ از خودتان محافظت کنید«در این شرایط ھم، رعایت قواعد بھداشتی و پیشنھادھای رفتاری مطرح در کارزار    •

 uns-wir-schuetzen-www.bag.admin.ch/so.ھمچنان ضروری است: 
  یابد.روز) کاھش نمی 10، دورۀ قرنطینھ (PCRدر صورت منفی بودن نتیجۀ آزمایش  •

 
  

                                                      
 شود.ساعت قبل از ظھور عالئم ھم ناقل محسوب میقبالً   ۴۸شخص ناقل کسی است کھ عالئم بیماری را دارد. این شخص از  1
 یا، سرطان  یمزمن تنفس یھا یماری، ب یعروق یقلب یھا یماری، ب یابتفشار خون باال ، د یسال و بزرگساالن دارا 65 یافراد باال 2

 در متر مربع) یلوگرمک BMI ≥ 40(مرض ،  IIIدرجھ  یکند ، چاق یم یفبدن را تضع یمنیا یستمکھ س ییھا و درمان ھا یماریب

http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
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 کنیداگر شما با شخص بیمار در یک خانھ زندگی می
ھای غذایی را ھم در ھمین اتاق میل کند. درھای اتاق باید بستھ باشند (بھ بیمار باید بھ اتاقی مجزا منتقل شود و وعده  •

 ھای جداسازی خانگی مراجعھ کنید).دستورالعمل
 متری با او ضروری است. ۵.۱کند، رعایت فاصلھ ایمنی در مواقعی کھ بیمار اتاقش را ترک می  •
 ھ بھ اتاق بیمار یا تماس با او خودداری کنید.از ھر گونھ مراجع •
دھندگان خدمات پیک مواد غذایی و سایر اقالم ضروری، از جملھ ترتیبات الزم را بدھید تا اعضای خانواده، دوستان یا ارائھ •

 داروھا، را برایتان تھیھ کنند و درب منزل تحویل دھند.
 .ییدمرتباً دستان خود را بشو •
(بشقاب، لیوان، فنجان یا سایر لوازم آشپزخانھ) مشترک با بیمار استفاده نکنید. این لوازم را، پس از ھر بار از لوازم خانھ  •

 شویی بشویید.استفاده، با دقت با آب و صابون یا در ماشین ظرف
در ماشین  طور مرتبھا را بھخواب و حولھھا، رختخواب مشترک با بیمار استفاده نکنید. لباسھا یا رختاز حولھ •

 شویی بشویید.لباس
دوره  یدر صورت امکان، ط ید،با گیرندیقرار م   پذیریبو در گروه اشخاص آس کنندیم یکھ در با شما زندگ یکسان •

 جدا. یگراناز د ینھ،قرنط
 
 

 کنیداگر تنھا زندگی می 
سایر اقالم ضروری، از جملھ داروھا، را  دھندگان خدمات پیک بخواھید مواد غذایی واز اعضای خانواده، دوستان یا ارائھ - •

 برایتان تھیھ کنند و درب منزل تحویل دھند.
 

 ھا بیمار نیستندکدام آنکنید و ھیچاگر با دیگران زندگی می
 ھای غذایی را ھم در ھمین اتاق میل کنید. درھای اتاق باید بستھ باشند.بھ اتاقی مجزا منتقل شوید و وعده •
 یا تماس با دیگران بپرھیزید و، فقط در صورت نیاز، اتاق را ترک کنید.از ھر گونھ مالقات   •
 متری را با سایر ساکنان خانھ حفظ کنید. ۵.۱ھنگام ترک اتاق، فاصلھ ایمنی  •
 طور مرتب بشویید.ھایتان را بھدست •
انھ وجود نداشت، تجھیزات از سرویس بھداشتی جداگانھ استفاده کنید. در صورتی کھ امکان استفاده از سرویس بھداشتی جداگ •

 تمیز کنید. مواد شوینده تجاریبھداشتی مشترک (دوش، توالت، روشویی) را، پس از ھر بار استفاده، با 
از لوازم خانھ (بشقاب، لیوان، فنجان یا سایر لوازم آشپزخانھ) مشترک با دیگران استفاده نکنید. این لوازم را، پس از ھر بار  •

 شویی بشویید.و صابون یا در ماشین ظرفاستفاده، با دقت با آب 
طور مرتب در ماشین ھایتان را بھخواب و حولھھا، رختخواب مشترک با دیگران استفاده نکنید. لباسھا یا رختاز حولھ •

 شویی بشویید.لباس
 

 مراجعھ بھ مطب دکتر): ای شیانجام آزما ی(برا دیھست خانھ ترک بھ مجبور اگر
را با  یمتر ۲حداقل  یمنیدر دسترس نبود، فاصلھ ا یکھ ماسک بھداشت یدر صورت .دیاستفاده کن یبھداشت یھاماسک از •

 .دیکن تیرعا گرانید
 د،یکن استفاده دوچرخھ ای خودرو از است، مناسب تانسالمت تیوضع کھ یصورت در. دیاستفاده نکن یعموم ھینقل لیوسا از •

 .دیریبگ یتاکس ای دیکن مراجعھ نظر مد محل بھ ادهیپ
 

 3یبھداشت یھاماسک از درست استفاده روش
 .دییبشو کنندهیضدعفون عیما ای صابون و آب با را تانیھادست صورتتان، یرو ماسک گذاشتن از قبل •
 با یشکاف تا دیبکش را ماسک یھالبھ. بپوشاند را دھانتان و ینیب دیبا ماسک. دیدھ قرار صورتتان یرو دقت با را ماسک •

 .ستدیبا صورتتان یرو صاف ماسک و نکنند جادیا صورتتان
 یاستفاده شده (برا ی. بعد از ھر بار تماس دست با ماسک بھداشتدیکن یبعد از زدن ماسک، از تماس دست با آن خوددار  •

 .دییبشو کنندهیضدعفون عیما ایرا با آب و صابون  تانیھامثال، ھنگام در آوردن ماسک)، دست
 کی با را ماسک مدت، نیا از بعد. ھستند استفاده قابل عتسا ۴ حداقلشدن،  سیدر صورت خ یحت ،یھا بھداشتماسک  •

 .دیکن نیگزیجا دیجد خشک و زیتم یبھداشت ماسک
 .شوند استفاده مجدداً  دینبا بارمصرفکی یبھداشت یھاماسک •
 .دیندازیب دور بالفاصلھ استفاده، بار ھر از پس را، بارمصرفکی یبھداشت یھاماسک •
 

 
  

                                                      
 https://youtu.be/GNkQKutS8cg»: روش استفاده درست از ماسک بھداشتی«ویدئوی  3

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#-1373296830
https://youtu.be/GNkQKutS8cg
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 وضعیت سالمتتان را تحت نظر بگیرید
تنگی یا از دست دادن وضعیت سالمتتان را تحت نظر بگیرید: احساس ناراحتی، خستگی، تب، احساس تب، سرفھ، , نفس •

 ھای ابتال بھ ویروس کرونای جدید باشند.  توانند از جملھ نشانھتنگی میناگھانی حس بویایی و یا چشایی، گلودرد و نفس
 

  ھنگام بروز عالئم
توانید از طریق وبسایت خودتان را از دیگران جدا کنید و از دستورات مربوط بھ زمان جداسازی پیروی کنید. می •

quarantaene-und-http://www.bag.admin.ch/isolation رسی داشتھ باشیدبھ تمامی اطالعات ضروری در این زمینھ دست 
کانتون وود بھ آدرس  یتدر وب سا و، در صورت لزوم، آزمایش دھید. ویروس کرونا چک کنیدخودتان را از لحاظ ابتال بھ  •

https://coronavirus.unisante.ch/evaluation یدکن یدارا پ یگرزبان د 8بھ  یتاج بررس یدتوان یشما م. 
ھای اداره خدمات پزشکی بالفاصلھ، از طریق تلفن، با پزشک تماس بگیرید. بھ پزشک اطالع دھید کھ، بر اساس دستورالعمل •

پرخطر  ھایکھ در گروه یتو عالئم بیماری را دارید. در صوراید خودتان را قرنطینھ خانگی کرده ،تانکانتون محل زندگی
 اطالع دھید. تان را از طریق تلفن بھ پزشکرید، شرایطقرار دا

 
 دوران قرنطینھ درارتباطات اجتماعی 

توانید، از طریق تلفن، اسکایپ و . . .، با دوستان و باری بھ معنای قطع ھمھ ارتباطات اجتماعی نیست: میقرنطینھ خانگی اج •
 ھا صحبت کنید.تان با آناحساساتاعضای خانواده در تماس باشید. درباره تجربیات، افکار و 

تان کافی یا ممکن نیست: در صورت مواجھھ با ھر گونھ نگرانی، ترس یا مشکل، با شماره تلفن تباط برایرااگر این نوع   •
۱۴۳ )Dargebotene Handساعتھ  ۲۴صورت بھ دھندگان) تماس بگیرید. تماس با این شماره تلفن رایگان است و پاسخ

 حبت با شما ھستند.آماده کمک و ص
http://www.santepsy.ch / www.dureschnufe.ch  / :مراجعھ کنید ھاسایتبرای دریافت اطالعات بیشتر، بھ این وب  •

www.salutepsi.ch 
 4ھاشستن دست

ثانیھ با آب و صابون بشویید. در صورتی کھ آب و  ۲۰طور مرتب بھ مدت حداقل ھایتان را بھشما و اطرافیانتان باید دست •
قدر بھ ھم بمالید تا کامالً خشک شوند. ھایتان را آنو دستھای دست استفاده کنید کنندهصابون در دسترس نبود، از ضدعفونی

 ھایتان کامالً مشھود بود، حتماً از آب و صابون استفاده کنید.در صورتی کھ کثیفی دست
ھا قبل و بعد از آماده کردن غذا، قبل و بعد از خوردن غذا، بعد از استفاده از توالت و در صورت مشاھده کثیفی شستن دست  •

 الزامی است. ھادست
 

 پس از پایان قرنطینھ خانگی 
توانید، پس از مشاوره با اداره خدمات پزشکی کدام از عالئم بیماری را نداشتید، میروز، ھیچ ۱۰در صورتی کھ، پس از  •

 تان، در جمع حاضر شوید.کانتون محل زندگی
» چگونھ از خودتان محافظت کنید«در این شرایط نیز، رعایت قواعد بھداشتی و پیشنھادھای رفتاری مطرح در کارزار   •

»So schützen wir uns «:ھمچنان ضروری است . uns-wir-schuetzen-www.bag.admin.ch/so 
 شوند.تان را ھمچنان تحت نظر داشتھ باشید. در بعضی موارد، عالئم اولیھ دیرتر ظاھر میوضعیت سالمت •
 
 

 یروستاج و یھاقدامات عل یلجبران خسارت درآمدھا بھ دل
 > /www.bsv.admin.ch(  یاجتماع یمھدفتر فدرال ب یتتوان در وب سا یمورد را م یناطالعات مربوط بھ ا •

Coronavirusاز  ی> جبران خسارت برایافتشدگان  یمھو ب ی: اقدامات مربوط بھ شرکت ھا ، کارمندان ، افراد خود اشتغال
 ).ینھاقدامات قرنط یلدل ھدست دادن سود> سواالت و پاسخ ھا> جبران خسارت افراد ب

                                                      
 https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY»:  ھاروش درست شستن دست«ویدئوی  4
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