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 یو رفتار یو قواعد بھداشت دیجد یکرونا روسیاطالعات مھم درباره و :۱۹ دیکوو
 29/10/2020روزرسانی در تاریخ آخرین بھ   یروس کرونای جدیدو

 
 دیکنکرونا را متوقف 

     
کھ حفظ  یطیدر شرا فاصلۀ خود را حفظ کنید. تان را کم کنید.مراودات

 ست،یفاصلھ ممکن ن
 یاستفاده از ماسک الزام

 است

استفاده از ماسک در 
 یو خارج یداخل یفضاھا

 لیدر دسترس عموم و وسا
 یاجبار یعموم ھینقل

 است.

در صورت امکان، 
 .دیدر خانھ کار کن

     
 یگود یاداخل دستمال  ھا را کامل بشوییددست

تان عطسھ و آرنج
 .یدسرفھ کن

از دست دادن پرھیز 
 کنید.

چند بار در روز 
خودتان را در معرض 

 .دیتازه قرار دھ یھوا

 :دادھایرو
 ۵۰: حداکثر یعموم

 نفر
 ۱۰: حداکثر یخصوص

 نفر
 یھااجتماعات در سالن

 ۱۵: حداکثر یعموم
 نفر

     
ھای بیماری اگر نشانھ

بروز کردند، فوراً 
تست بدھید و در خانھ 

 بمانید.

ھمیشھ اطالعات تماس 
کامل ارائھ کنید تا قابل 

 ردیابی باشید.

برای پایان دادن بھ 
-زنجیرۀ انتقال کووید

: اپلیکیشن 19
SwissCovid  را

 دانلود و فعال کنید.

تان مثبت شد: اگر تست
خودتان را از دیگران 

 نید.جدا ک
در صورت تماس با 

فردی کھ تستش مثبت 
شده است: قرنطینھ 

 شوید.

فقط با دریافت نوبت 
تلفنی، بھ مطب دکتر یا 

اورژانس بیمارستان 
 مراجعھ کنید.

coronavirus.ch-www.foph 

ما این گونھ از خود 
 کنیممحافظت می

http://www.foph-coronavirus.ch/
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 ھای متداول درباره ویروس کرونای جدیدپرسش و پاسخ
توسط  ۱۹ دیکوو نام دارد.» ۱۹ دیکوو« یماریب نیابودیم.  باال در جھان تیبا قدرت سرا یدیجد یماریبشاھد حضور ، ۲۰۱۹سال  انیدر پا

برگھ اطالعات، کھ توسط اداره فدرال  نیا کوتاه، در سراسر جھان پخش شده است. یکھ، در مدت زمان شودیم جادیا یدیجد یکرونا روسیو
 .دھدیپاسخ م دیجد یکرونا روسیو نیھا درباره اسؤال نیترلشده است، بھ متداو ھیتھ BAG یبھداشت عموم

شان را از دست جان یماریب نیھا بر اثر ابتال بھ ااز انسان یبعض. بھ دنبال داشتھ باشد یجد یعواقب تواندیم دیجد یکرونا روسیابتال بھ و
 د.محافظت کنن دیجد یکرونا روسیاز خودشان در برابر و دیھمھ با ن،یبنابرا. دھندیم

 
ھا با آب و بھترین راه محافظت از خودتان در برابر بیماری شستن منظم دست پذیری فردی ھمچنان بسیار مھم است:مسئولیت

 صابون و حفظ فاصلھ الزم از دیگران است.
 یو رفتار یقواعد بھداشت تیرعا یماریمحافظت از خودتان در برابر ابتال بھ ب یراه برا نیبھتر: مھم یھاتیالزامات و ممنوع

شستن مرتب : قواعد عبارتند از نیا ) است.BAG( یاداره فدرال بھداشت عموم یسند و پوسترھا نیدر صفحھ اول ا شدهمیترس
 .یمنیھا با صابون و حفظ فاصلھ ادست

  :۲۰۲۰اکتبر  ۲۹ خیاز تار مھم یھاتیالزامات و ممنوع

و  یمراکز خدمات یعموم یو خارج یداخل یالزام استفاده از ماسک در مراکز شلوغ شھرھا و روستاھا و فضاھا •
 کارھاوکسب

 ،یعموم ھینقل لیاست: وسا یاجبار سیدر سراسر سوئ یعموم ھینقل لیمرتبط با وسا یاستفاده از ماسک در فضاھا •
  ھااتوبوس و فرودگاه یھاستگاهیقطار، ا یھاستگاهیا ماھا،یھواپ

  یاحرفھویالزام استفاده از ماسک در ھمھ مدارس متوسطھ و فن •
است. استثنا: در صورت حضور در محل کار خودتان و امکان  یالزام یداخل یاستفاده از ماسک ھنگام کار در فضاھا •

 شدهھیتوص یمنیفاصلھ ا تیرعا
 ھاھا و کالجدانشگاهاستفاده از آموزش از راه دور در  •
 نفر ۱۰از  شتریبا حضور ب یخصوص یدادھاینفر و رو ۵۰از  شتریبا حضور ب یعموم یدادھایرو یبرگزار تیممنوع •
 نفر ۱۵از  شتریبا حضور ب نشدهیزیرجلسات برنامھ یبرگزار تیممنوع •
 ھمراه با فرزندان) نیوالد ی(بھ استثنا نندیبنش زیم کیزمان سر ھم توانندیھا، حداکثر چھار نفر مدر رستوران •
 باشند لیتعط ۶:۰۰تا  ۲۳:۰۰از ساعت  دیھا و بارھا باھمھ رستوران •
 ایدر حالت نشستھ غذا  توانندیفقط م انیھا و بارھا: مشتردر حالت نشستھ در رستوران یشدن صرف خوراک یاجبار •

 کنند لیرا م شانیدنینوش
 رقص ممنوع است یھاو سالن سکوھایھا، دکلوپ تیفعال •
استفاده از ماسک  ،یتماس یھاورزش تینفر، ممنوع ۱۵از  شیبا حضور ب ھاتیفعال تیممنوع :یحیتفر یھاورزش •

کھ  یکودکان ،یخارج یدر فضاھا یمنیفاصلھ ا تیرعا ایاستفاده از ماسک  ،یداخل یدر فضاھا یمنیفاصلھ ا تیو رعا
 .ادامھ دھند شانیورزش یھاتیبھ فعال تیبدون محدود توانندیھستند م یاجبار لیدر دوران تحص

انجام  ،یمنیفاصلھ ا تیآماتور: در صورت استفاده از ماسک و رعا یھاتیتئاتر، رقص و . . .). فعال ،یقیفرھنگ (موس •
 مجاز است. شینما یو اجرا نیجلسات تمر ی: برگزاریاحوزه حرفھ .نفر مجاز است ۱۵با حضور حداکثر  ھاتیفعال نیا

 مجاز است یاحرفھ یھاگروه یھا ھم فقط براگروه نیا نیجلسات تمر یکر ممنوع است و برگزار یھاگروه یاجرا •
 .دیکن لیتان را بھ محل کارتان تبداز خانھ ییدر صورت امکان، فضا •
 است یالزام کسانی کھ از قواعد سرپیچی کنند یبرا نھیقرنط •
 دارند. یتررانھیگھا قواعد سختکانتون یبرخ :نکتھ:

 
 سرایت و خطرات

 چرا قواعد بھداشتی و رفتاری از اھمیتی ویژه برخوردارند؟
این ویروس  ندارد. ھای دفاعی)برابر آن مصونیت (مکانیسمدر  است کھ سیستم ایمنی بدن انسان ھنوزویروس کرونای جدید ویروس جدیدی 

 بنابراین، باید، تا حد امکان، سرعت گسترش ویروس کرونای جدید را کم کنیم. .ھای زیادی شودھا و بیماریعفونتتواند باعث ایجاد می
سال و کسانی است کھ  ۶۵باید از کسانی کھ خطر ابتالیشان بھ نوع شدید بیماری بیشتر است محافظت کنیم. این گروه شامل اشخاص باالی  

 ھا عبارتند از:سابقھ بیماری دارند. این بیماری
 

 این گروه عبارتند از:
ھم  یانھیزم یھایماریب..شودیم شتریب دیجد یکرونا روسیاز و یناش یماریب دیسن، خطر ابتال بھ نوع شد شیسالمندان (با افزا •

 ).دھندیم شیرا افزا یماریب دیابتال بھ نوع شد سکیر
 باردار زنان  •



3/ 10 
 

 

 ھای زیر:ساالن مبتال بھ بیماریبزرگ •
o خون باال فشار 
o یعروق یقلب ھاییماریب 
o دیابت 
o ھای تنفسی مزمنبیماری 
o سرطان 
o  کنندھایی کھ سیستم ایمنی بدن را ضعیف میھا و درمانبیماری 
o وزن شدید (چاقی، شاخص توده بدنی (اضافھBMI(۴۰ (یا بیشتر 

 
 پزشکتان تماس بگیرید.پذیر مطمئن نیستید، لطفاً، با اگر از قرار گرفتن خودتان در گروه اشخاص آسیب

 

توانیم از این گروه پرخطر در برابر بیماری محافظت کنیم. با این کار، بھ اشخاص را رعایت کنیم، بھتر می یو رفتار یبھداشت اگر قواعد
کنیم از خدمات درمانی مناسب در مراکز درمانی برخوردار شوند. دلیل اھمیت این موضوع محدود بودن ھای شدید کمک میمبتال بھ بیماری

 ھا و تجھیزات تنفسی است.بیمارستان ھایھای مراقبت ویژه، اتاقتعداد بخش
 

از  دیتوانیم ر،یموارد ز تیبا رعا ھای فھرست باال مبتال ھستید؟یا بھ یکی از بیماری ، بارداراست سال ۶۵آیا سنتان باالی 
 :دیخودتان محافظت کن

 است: یالزام ریز یھاھیراستا، توجھ بھ توص نیدر ھم است. یو رفتار یقواعد بھداشت تیرعا یماریراه محافظت از خود در برابر ب نیبھتر

 .دییرا بھ صورت کامل و منظم با صابون بشو تانیھادست •

 .متر) ۵/۱(حداقل  دیکن تیرعا گرانیرا با د یمنیفاصلھ ا •

 .دیکن یرویپ یعموم ھینقل لیشدن استفاده از ماسک در وسا یاز قانون اجبار •

 غذا، بھ قاشق، چنگال دنیمثال، ھنگام کش یبرا .دیکن تیرا رعا یو رفتار یخانواده، قواعد بھداشت ایبا دوستان  داریھنگام د •
 .و . .  دیننوش یزیچ گرانید وانیاز ل د،یاند دست نزناستفاده کرده گرانیکھ د یکارد ای

 ای یعموم ھینقل لیمثال، ساعات شلوغ وسا ی(برا دیکن یپرازدحام در ساعات پرتردد خوددار یھااز حضور در مکان •
الزم  یمنیفاصلھ ا دیتوانیو نم دیپرازحام ھست یھاکھ در مکان یطیدر شرا البتھ، شنبھ). یدر روزھا دیقطار، خر یھاستگاهیا

 ید.استفاده کن یحتماً از ماسک بھداشت میکنیم ھیتوص  د،یحفظ کن گرانیرا از د

حس  یاز دست دادن ناگھان ایتب  نھ،یسدرد قفسھ ،یتنگاز جملھ سرفھ (معموالً سرفھ خشک)، گلودرد، نفس ،یماریاز عالئم ب یکیحداقل  ایآ
در این صورت، بالفاصلھ، با پزشکتان یا بیمارستان تماس بگیرید. تعطیالت آخر ھفتھ مستثنی  د؟یرا دار ،ییچشا ایو  ییایبو

 ھا را از قرار داشتن خودتان در گروه اشخاص پرخطر مطلع کنید.عالئمتان را برایشان شرح دھید و آن نیستند.
 

 د؟یبدان دیچھ با. دیمواجھ ۱۹ دیکوو یماریب دیابتال بھ نوع شد یباال سکیو با ر دیباردار ھست

 میکنیم شنھادیپ ن،یبنابرا .دیمحافظت کن دیجد یکرونا روسیاز و یناش یماریتا حد امکان، از خودتان در برابر ب د،یبا د،یاگر باردار ھست
  ).دینی(جواب سؤال قبل را بب دیکن تیپرخطر را رعا یھاگروه یبرا مانژهیو یھاھیتوص

الزم را انجام داده است تا از شما، بھ  یکند ھمھ اقدامات محافظت نیشما موظف است تا تضم یبر اساس مقررات محافظت از مادران، کارفرما
 ینیتضم نیکھ چن یصورت در در محل کار محافظت کند. دیجد یکرونا روسیاز و یناش یماریزن باردار، در برابر ابتال بھ ب کیعنوان 

معالج  مانیزنان و زا ادامھ کار ممکن نباشد، پزشک متخصص چنانچھ خواھد بود. نیگزیجا یھاممکن نباشد، کارفرما موظف بھ ارائھ راه
 بر منع اشتغال شما صادر کند. یرا مبن یدستور تواندیشما م

ھا منجر در آن یماریب دیبھ بروز عالئم شد تواندیم دیجد یکرونا روسیاز و یناش یماریزنان باردار بھ ب یابتال دھندینشان م دیجد یھاافتھی
 ایباال قرار داشتھ  نیخواھند بود کھ زنان باردار با مشکل اضافھ وزن مواجھ باشند، در سن دتریشد یعالئم بھ صورت خاص زمان نیشود. ا

و  یباردار نیدرباره رابطھ ب مانیھااز سؤال یاریبس یبرا یپاسخ میاحال حاضر، ھنوز نتوانستھ در خاص باشند. ییھایماریبھ ب مبتال
 روسیو نیمحافظت از مادران و فرزندان در برابر ا یبرا ژهیو یمحافظت داتیآن است تا از تمھ اطیشرط احت اما .میکن دایپ ۱۹ دیکوو یماریب

  .میاستفاده کن

و درباره اقدامات الزم با او صحبت و تبادل نظر  دیریمعالجتان تماس بگ مانیبالفاصلھ با پزشک زنان و زا ،یماریدر صورت داشتن عالئم ب
 .دیکن
 

 یابد؟انتقال می ویروس کرونای جدید چگونھ
 لیمتر با شخص مبتال بدون استفاده از وسا ۵/۱تر از قرار داشتن در فاصلھ کم :شودیمنتقل م یو طوالن کیتماس نزد قیمعموالً از طر روسیو

 شتریب یماریباشد، احتمال ابتال بھ ب ترکیو نزد تری). ھرچھ تماس طوالنکنندیمثال، ھر دو نفر از ماسک استفاده م ی(محافظت: برا یمحافظت
 خواھد بود.

  منتقل شود: ریز یھااز راه تواندیم دیجد یکرونا روسیو
 یحاو زقطراتیسرفھ، ر ایتنفس، صحبت، عطسھ  قیشخص مبتال، از طر و ذرات معلق در ھوا: زقطراتیر قیاز طر •

 ریسا یھاچشم ایدھان  ،ینیب یمخاط یممکن است بھ غشاھا زقطراتیر نی. اکندیرا در ھوا منتشر م روسیو
 ادیز گرانیکھ فاصلھ مبتال با د یکنند. در صورت دایمتر) ھستند راه پ ۵/۱تر از کھ در مجاورتش (فاصلھ کم یاشخاص

 ینوع انتقال زمان نی. استیکوچک (ذرات معلق در ھوا) معمول ن اریبس زقطراتیر قیاز طر روسیباشد، انتقال و
 طیشرا نیمثال، ا یبرا .دھندیم شیباشد کھ تنفسش را افزا ییھاتیکھ شخص مبتال مشغول انجام فعال کندیم دایپ تیاھم
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نوع  نیاورزش، بلند صحبت کردن و آواز خواندن باشد.  ،یکیزیف تیکھ شخص مبتال مشغول فعال دھدیرخ م یزمان
مسألھ  نینامناسب ھم ممکن است. توجھ بھ ا ھیتھو یدارا ای ھیفاقد تھو ییھادر اتاق یانتقال در صورت حضور طوالن

 کوچک مھم است. یھادر اتاق ژهیبھ و
سطوح  ایھا دست یآلوده رو زقطراتیر کند،یشخص مبتال سرفھ و عطسھ م یوقت ھا:سطوح و دست قیاز طر •

 ای ینیشان با دھان، بآلوده دست بزنند و با تماس دست آلوده زقطراتیر نیممکن است بھ ا گرانید نندینشیمجاورش م
  مبتال شوند. روسیاز و یناش یماریبھ ب شانیھاچشم

 

 چھ کسانی ناقل ھستند؟
 شوند برای مدتی طوالنی ناقل ویروس ھستند. یعنی:ھمھ کسانی کھ بھ بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید مبتال می

 قبل از این کھ از ابتالی خودتان بھ بیماری باخبر شوید. -شروع عالئم  قبل از دو روز •
 در مدت زمانی کھ عالئم بیماری را دارید، امکان انتقال ویروس بیشتر است. •
 احساس بھبودی کامل. ساعت بعد از ۴۸تا حداقل  •

 .ھایتان را بھ طور منظم با آب و صابون بشوییدپس، فاصلھ ایمن را رعایت کنید و دست
 
 

 عالئم، تشخیص و درمان
 بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید چھ عالئمی دارد؟

 ترین عالئم:شایع
 سرفھ (بیشتر سرفھ خشک) •
 گلودرد •
 تنگینفس •
 درد قفسھ سینھ •
 تب •
 از دست دادن ناگھانی حس بویایی و یا چشایی •

 عالئم ممکن: ریسا
 سردرد •
 یقراریب ،یضعف عموم •
 عالئم گوارشی •
 بینیباال کشیدن  •
 یدرد عضالن •
 یبثورات پوست •

 پھلو) ھم داشتھ باشد.الریھ (سینھیابند و ممکن است خفیف باشند. این بیماری ممکن است عوارضی مانند ذاتھای مختلف بروز میعالئم با شدت
 

 اید.شده اگر حداقل یکی از عالئم شایع بیماری را دارید، احتماالً بھ بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید مبتال
 

 در این صورت:
 .دیکن یخوددار گرانیو از ھر گونھ تماس با د در خانھ بمانید •

) را انجام دھید یا با پزشکتان تماس بگیرید. تا جایی کھ coronavirus.ch-heck.bagcآزمایش آنالین ویروس کرونا ( •
اید پاسخ دھید. در پایان آزمایش آنالین، بھ ھمھ سؤاالت آزمایش آنالین یا پزشکی کھ تلفنی با او تماس گرفتھتوانید، می

ھای مربوط بھ انجام آزمایش کرونا در اختیارتان قرار ھای عملی یا، در صورت لزوم، دستورالعملمجموعھ ای از توصیھ
 خواھد گرفت.

را بخوانید و کامالً  )dsoadownl-coronavirus-www.bag.admin.ch/neues» (جداسازی«ھای دستورالعمل •
 رعایت کنید.

 

مبتال بھ بیماری خاصی ھستید، بھ این مورد توجھ کنید: اگر حداقل یکی از عالئم شایع  ایباردار  ای سن دارید سال ۶۵اگر باالی 
 بیماری را دارید، بالفاصلھ، با پزشک تماس بگیرید. حتی در تعطیالت آخر ھفتھ.

 

 مطمئن نیستید چھ باید بکنید؟

انجام دھید. پس از جواب دادن بھ چند سؤال، اداره فدرال  coronavirus.ch-heck.bagcرا در آدرس  آزمایش آنالین ویروس کرونا 
 ھای آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی) در اختیارتان قرار خواھد داد.ھای عملی را (بھ زبانبھداشت عمومی توصیھ

 در دسترس است. گریکرونا بھ ھشت زبان د نیآنال شیآزما، coronavirus.unisante.ch/evaluationکانتون وو بھ آدرس  تیدر وبسا

شده در تست آنالین ممکن است تواند جایگزینی برای مشاوره، تشخیص یا درمان پزشکی باشد. عالئم توصیفتست آنالین ویروس کرونا نمی
 د و نیاز بھ انجام اقداماتی متفاوت داشتھ باشند.ھای دیگر باشنمربوط بھ بیماری

 .دیاند، حتماً با پزشک مشورت کنتان کردهنگران ایکھ رو بھ وخامت گذاشتھ  یدیدر صورت داشتن عالئم شد
 

در مراکز مراقبت  ایبھ مدرسھ برود  ط،یشرا نیدر ا تواند،یم ایآ م؟یبکن دیچھ کار با را دارد. یماریدارم کھ عالئم ب یسال ۱۲ ریکودک ز
 از کودکان حضور داشتھ باشد؟ یگروھ

 ۱۲ ریالبتھ، کودکان ز. مبتال شوند دیجد یکرونا روسیاز و یناش یماریبھ ب توانندیدانش و اطالعات موجود، کودکان ھم م نیبر اساس آخر
 تر است.ھم کم گرانیھا بھ داز آن روسیدارند و احتمال انتقال و یترساالن، عالئم کمبا نوجوانان و بزرگ سھیسال، در مقا

 را دارند یماریداشتھ است عالئم ب کیکھ با او تماس نزد یھم کودک و ھم شخص: ۱ یویسنار

 کیتماس نزد یماری) با عالئم بسال ۱۲باالی ( یرا دارد و با شخص دیجد یکرونا روسیاز و یناش یماریبھ ب یاحتمال یتان عالئم ابتالکودک

https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html#-415625029
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 :داشتھ است کیتماس نزدتان خواھد شد کھ با کودک تعیین یشخص شیآزما جیبا توجھ بھ نتا یاقدامات بعد ط،یشرا نیدر ا داشتھ است.

در خانھ بماند  دیتان باکودک داشتھ است: کیتان تماس نزدکھ با کودک یشخص شیآزما جھینت مثبت بودن در صورت •
 یپزشک متخصص کودکان اطالعات الزم برا. مربوطھ را بدھد شیو، با مشورت پزشک متخصص کودکان، آزما

 د.قرار خواھد دا ارتانیرا در اخت یاقدامات بعد
 یتان فقط در صورتکودک داشتھ است: کیتان تماس نزدکھ با کودک یشخص شیآزما جھیبودن نت یر صورت منفد •

 یادیاش تا حد زسرفھ ایساعت از قطع شدن تبش گذشتھ  ۲۴مرکز مراقبت از کودکان برگردد کھ  ایبھ مدرسھ  تواندیم
 تر شده باشد.کم

 

  تماس نداشتھ است بیماری چیرا دارد و با ھ یماریکودک عالئم ب :۲ یویسنار

 یماری) با عالئم بسال ۱۲باالی ( یرا دارد و با شخص دیجد یکرونا روسیاز و یناش یماریبھ ب یاحتمال یتان عالئم ابتالکودک
 خواھد داشت: یتان بستگسالمت کودک تیبھ عالئم و وضع یاقدامات بعد ط،یشرا نیدر ا نداشتھ است. کیتماس نزد

سالمت  تیو وضع) فیسرفھ خف ایگلودرد و  ایو  ینیب شزیر(آب را دارد یسرماخوردگ فیتان عالئم خفکودک •
 .در مرکز مراقبت از کودکان حضور داشتھ باشد ایبھ مدرسھ برود  تواندیتان ھمچنان مکودک خوب است: شیعموم

 یتان در صورتکودک د.در خانھ بمان دیتان باکودک خوب است: شیسالمت عموم تیتان تب دارد و وضعکودک •
کھ  یدر صورت د.ساعت از قطع شدن تبش گذشتھ باش ۲۴کھ  برگرددمرکز مراقبت از کودکان  ایبھ مدرسھ  تواندیم

 .دیریادامھ داشت، با پزشک متخصص کودکان تماس بگ شتریب ایتان سھ روز تب کودک
و  ییایھا و پاھا، از دست دادن حس بوسردرد، درد در دست ،یدارد (مشکالت گوارش یگریتان عالئم دچنانچھ کودک

 .دیکن صحبتبا پزشک متخصص کودکان  ی)، درباره اقدامات بعدییچشا ای
تان در کودک در خانھ بماند. دیتان باکودکخوب است:  شیسالمت عموم تیو وضع کندیتان بھ شدت سرفھ مکودک •

تر شده کم یادیبعد از سھ روز تا حد ز شیھامرکز مراقبت از کودکان برگردد کھ سرفھ ایبھ مدرسھ  تواندیم یصورت
از سھ روز ادامھ داشت، با پزشک متخصص کودکان تماس  شتریتان بکودک دیشد یھاکھ سرفھ یدر صورت باشند.

 .دیریبگ
و  ییایھا و پاھا، از دست دادن حس بوسردرد، درد در دست ،یدارد (مشکالت گوارش یگریتان عالئم دچنانچھ کودک

 .دیکن صحبتبا پزشک متخصص کودکان  ی)، درباره اقدامات بعدییچشا ای
ً ی: مستقستیخوب ن شیسالمت عموم تیوضع ایدارد و  دیسرفھ شد ایتان تب دککو • با پزشک متخصص کودکان  ما

 .دیصحبت کن یو با او درباره اقدامات الزم بعد دیریتماس بگ
 

 شود؟بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید چگونھ درمان می

شوند. درمان دیگران، مبتالیان از غیرمبتالیان جداسازی میدرمان محدود بھ تسکین عالئم بیماری است. برای محافظت از 
شود. در شرایط خاص، بیماران ممکن است نیاز بھ استفاده از ھای ویژه انجام میمبتالیان بھ نوع شدید بیماری در بخش مراقبت

 دستگاه تنفس مصنوعی داشتھ باشند.
 

 عالئمی را دارید کھ با ویروس کرونای جدید مرتبط نیستند؟کنید یا آیا ناراحتی خاصی دارید، احساس بیماری می

ھا و عالئمی را کھ با ویروس کرونای جدید مرتبط نیستند، در صورت طوالنی شدن، جدی بگیرید و اقدامات ھا، بیماریناراحتی
 رید.الزم را برای درمانشان انجام دھید. منتظر نمانید و از متخصصان کمک بخواھید: با پزشک تماس بگی

 
 دارم؟ دیجد یکرونا روسیو شیبھ انجام آزما ازین یطیدر چھ شرا

 نیآنال شیآزماو  دیدر خانھ بمان؟ دیرا دار دیجد یکرونا روسیاز و یناش یماریعالئم ب دیکنیو احساس م ستیحالتان خوب ن ایآ
بھ ھمھ سؤاالت  د،یتوانیکھ م ییتا جا .دیریتماس بگ یدرمان یھامتخصص مراقبت ایبا پزشک  ایو  دیانجام دھ کرونا را روسیو

از  یامجموعھ ن،یآنال شیآزما انیدر پا .دیپاسخ دھ دیابا او تماس گرفتھ یکھ تلفن یمتخصص ایپزشک  ای نیآنال شیآزما
زمان  تا قرار خواھد گرفت. ارتانیکرونا در اخت شیمربوط بھ انجام آزما یھادر صورت لزوم، دستورالعمل ا،ی یعمل یھاھیتوص

 .دیدر خانھ بمان ش،یآزما جینتا افتیدر
 

 بھ کجا مراجعھ کنم؟ شیآزما یبرا
 .شودیانجام م شدهنییتع شیمراکز آزما ای مارستانیتوسط پزشک، ب شیآزما

 شیانجام آزما یبرا یاھیتوص ند،یفرا نیا انیکھ، در پا یدر صورت. دیکرونا را انجام دھ روسیو نیآنال شیابتدا، آزما د،یتوانیم
 کرد. دیخواھ افتیدر زیمربوطھ را ن یھادستورالعمل د،یکرد افتیدر

اطالعات مربوط ھا دسترسی داشتھ باشید. ھای کانتونسایتتوانید بھ وبمی www.ch.ch/fr/coronavirus از طریق وبسایت
 اند.ارائھ شده تیوبسا نیدر ا یو اطالعات تماس ضرور دیجد یکرونا روسیبھ و

 
 بر عھده دولت فدرال خواھد بود؟ آرسیپی شیآزما یھانھیھز ،یطیدر چھ شرا

https://check.bag-coronavirus.ch/screening
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 یھانھیھز د،ی) باشBAG( یاداره فدرال بھداشت عموم یاز سو یاعالم طیکھ واجد شرا ی، در صورت۲۰۲۰ژوئن  ۲۵از 
را  ۱۹ دیمثال، اگر عالئم کوو یبرا خواھد بود. ونی) بر عھده کنفدراسآریسیپ یستیز یمولکول یصیتشخ شی(آزما شیآزما

مربوطھ را متقبل خواھد  یھانھیکرده باشد، دولت فدرال ھز زیتجو تانیرا برا دیجد یکرونا روسیو شیتان آزماداشتھ و پزشک
دولت  نھیبا ھز شیآزما طیشما را واجد شرا زیبا مضمون تماس با شخص مبتال ن SwissCovid شنیکیاز اپل امیپ افتیدر شد.

 خواھد کرد.
 را متقبل نخواھد شد. تانشیآزما یھانھیدولت ھز د،یرا نداشتھ باش یاداره فدرال بھداشت عموم شیآزما طیکھ شرا یدر صورت

 شیآزما نھیانجام شده باشد، ھز تانیبھ درخواست کارفرما شیآزما ای دیداشتھ باش شیبھ انجام آزما ازیسفر ن یمثال، اگر برا یبرا
  بر عھده دولت نخواھد بود.

 

  اوقات فراغت یھاتیوفعال دادھایتجمعات، رو

 ممنوع است؟ یچھ تجمعات یبرگزار

ھا و پارک ھاراهادهیپ ،یعموم نیادیشامل م یعموم یفضاھا. ھستندممنوع  یعموم ینفر در فضاھا ۱۵از  شتریب نشدهیزیرتجمعات برنامھ
 .دنشویم

 در نظر گرفتھ شده است؟ یو خصوص یعموم یدادھایرو یبرا یچھ قواعد

 یکیبرگزار شوند.  یدر اماکن عموم دینبا دادھایرو نیدوستان و خانواده مجاز است (ا ژهیو یخصوص یدادھاینفر در رو ۱۰حضور حداکثر 
 ید.زیبپرھ یخصوص یدادھایدر صورت امکان، از حضور در رو خانھ است). دادھایرو نیا یبرگزار یمناسب برا یھااز مکان

 دادھا،یرو ریو سا یو فرھنگ یورزش یدادھایمسألھ درباره ھمھ رو نیا ممنوع است. کنندهشرکت ۵۰از  شیبا حضور ب ییدادھایرو یبرگزار
رفراندوم  یبرگزار یمرتبط با جمع کردن امضا برا یھاتیو فعال یاسیتظاھرات س کندیشھر، صدق م یجلسات پارلمان و شوراھا یبھ استثنا
 الزم، بالمانع است. یمنیا داتیبا در نظر گرفتن تمھ شھ،یمانند ھم ،یابتکار یھاطرح یو اجرا

 اوقات فراغت در نظر گرفتھ شده است؟ ژهیو یو فرھنگ یورزش یھاتیفعال یبرا یچھ قواعد

نفر مجاز  ۱۵با حضور حداکثر  یداخل یدر فضاھا یو فرھنگ یورزش یھاتیو استفاده از ماسک، انجام فعال یمنیدر صورت حفظ فاصلھ ا
 .ستین یبزرگ)، استفاده از ماسک الزام یھاسالن ای دهیسرپوش سیتن یھانیبزرگ باشد (مثال: زم یکھ فضا بھ اندازه کاف یدر صورت ت.اس

 .شودیسال نم ۱۶ ریقواعد شامل کودکان ز نیا ممنوع ھستند. یتماس یھاورزش است. یالزام یمنیباز، فقط حفظ فاصلھ ا یدر فضا

و مسابقات شرکت کنند و  ھانیھمچنان در تمر توانندیدر دو حوزه ورزش و فرھنگ فعال ھستند م یاکھ بھ صورت حرفھ یکسان
 یھاگروه یھاتیفعال شود،یم طیدر مح زقطراتیر یادیاز آنجا کھ آواز خواندن باعث انتشار تعداد ز و اجرا کنند. نیرا تمر شانیھابرنامھ

 را دنبال کنند. شانناتیتمر توانندیم یاکر حرفھ یھاکر آماتور ممنوع است و فقط گروه

 ھا در نظر گرفتھ شده است؟بارھا و رستوران یبرا یچھ قواعد

قاعده  نیشان ھستند از اکھ ھمراه کودکان ینیوالد باشد. شتریاز چھار نفر ب دینبا نندیبنش زیسر ھر م توانندیکھ م یتعداد مھمانان •
 .شوندیم یمستثن

 ھستند. لیتعط ۰۶:۰۰تا  ۲۳:۰۰ھا از ساعت بارھا و رستوران •
 شانیدنینوش ایدر حالت نشستھ غذا  توانندیفقط م انیھا و بارھا: مشتردر حالت نشستھ در رستوران یشدن صرف خوراک یاجبار •

 کنند. لیرا م

 رقص در نظر گرفتھ شده است؟ یھاو سالن سکوھاید یبرا یچھ قواعد

 رقص ممنوع است. یدادھایرو یرقص و برگزار یھاو کلوپ سکوھاید تیفعال

 
 کار در خانھ

 .دیدھیرا کاھش م یماریانتشار ب جھ،یو، در نت گرانیتان با دتماس زانیبا کار در خانھ، م .دیخانھ کار کن دردر صورت امکان، 

محافظت از سالمت  یماده قانون کار خواھند بود: کارفرما ملزم بھ انجام اقدامات الزم برا نیاز خانھ کار کنند مشمول ا توانندیکھ نم یکارکنان
 کارکنانش است.

 

 

 

 سایر اطالعات
 کنم؟ دایخودم پ یرا بھ زبان مادر یشتریاطالعات ب توانمیم قیاز چھ طر

مسائل  ریو سا ۱۹ دیکوو یماریرا درباره ب یادیاعتماد ز، اطالعات قابلmigesplus.chبا مراجعھ بھ پلتفرم وب  دیتوانیم
  covid-coronavirus-https://www.migesplus.ch/themen/neues-19 :دیکن دایحوزه سالمت پ

https://www.migesplus.ch/themen/neues-coronavirus-covid-19
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 پیدا کردن کمک.

 اگر کسی در بین کارکنان بیمارستان بھ زبان من صحبت نکند یا زبان من را متوجھ نشود، چھ باید بکنم؟
درخواست مترجم کنید. خدمات ترجمھ از طریق تلفن ھم در دسترس است. در صورت استفاده از خدمات مترجمان  از ھمان ابتدا،

کنید. البتھ، ای، نیازی بھ حضور بستگانتان در جلسھ ترجمھ نیست. با این کار، از بستگانتان در برابر بیماری محافظت میحرفھ
ھا را کامالً درک کنید. بھ کارکنان بیمارستان متذکر شوید قرار بگیرید و آناین حق شماست کھ در جریان ھمھ مداخالت پزشکی 

 ھای ترجمھ تحت پوشش بیمھ درمانی است.کھ، طی بحران کرونا، ھزینھ
 

 آیا مجبورید در خانھ بمانید و بھ مواد غذایی یا دارو نیاز دارید؟
 خواھید بھ دیگران کمک کنید؟یا می 

 بیندازید:تان نگاھی بھ محلھ

 ھایتان کمک بخواھید؟ایمحلھتوانید از یکی از ھمآیا می  •
 توانید کسی را پیدا کنید کھ بھ کمکتان احتیاج داشتھ باشد؟آیا می  •

 ھا:سایر گزینھ 
 با نھادھای مسئول محلی تماس بگیرید •
 استفاده کنید» Five Up«از اپلیکیشن  •
 maintenant.ch-www.aide/  jetzt.ch-www.hilf بھ این وبسایت مراجعھ کنید:  •

 الزامی است. یو رفتار یبھداشت حتی در این شرایط ھم: تضمین و رعایت قواعد 

 
 آیا صاحب فرزند ھستید؟

پذیر در برابر بیماری واگذار کنید. کودکان ھا یا سایر اشخاص آسیبھا، مادربزرگمراقبت از فرزندانتان را نباید بھ پدربزرگ
ھا نباید بازیھای بازی کودکان باید ثابت باشند؛ یعنی ھمنفر با یکدیگر بازی کنند. اعضای گروه بیشتر از پنجھای نباید در گروه

 ھا با یکدیگر، دور ھم جمع شوند.ن و مراقبین کودکان نباید، ھنگام بازی آنتغییر کنند. والدی
 
 

 خواھید با کسی صحبت کنید؟آیا نگران ھستید یا می
 برای دریافت اطالعات در این مورد، بھ منابع زیر مراجعھ کنید:

 /www.salutepsi.ch/  www.santepsy.ch /www.dureschnufe.ch / وبسایت  •
 )Die Dargebotene Hand( ۱۴۳مشاوره تلفنی با شماره  •

 

 کنید؟ آیا نیازمند کمک یا محافظت ھستید؟تان احساس خطر میآیا در خانھ

 / victimes.ch-aux-www.aide schweiz.ch-www.opferhilfe  /بھ وبسایت  با مراجعھ •
• vittime.ch-alle-www.aiuto  ، ھای ایمیلی دسترسی پیدا کنید کھ خدمات مشاوره و ھای تلفن و آدرستوانید بھ شمارهمی

 کنند.محافظت را بھ صورت ناشناس در سراسر سوئیس ارائھ می
 ۱۱۷ ، با پلیس تماس بگیرید:اضطراریدر شرایط   •

 
 ھای تلفن مھم عبارتند از:سایر شماره

ھای ساعتھ و برای ھمھ فوریت ۲۴؛ خدمات آمبوالنس اورژانس بھ صورت Sanitätsnotruf:( ۱۴۴(آمبوالنس اورژانس  •
 پزشکی در سراسر سوئیس در دسترس است.

 دیتوانیم ھایتان درباره ویروس کرونای جدید،درباره ویروس کرونای جدید: برای یافتن پاسخ سؤال گویی بھ سؤاالتشماره پاسخ •
 .تماس بگیرید ۰۵۸ ۴۶۳ ۰۰ ۰۰با شماره تلفن  روزدر ھمھ ساعات شبانھ

روز سال در  ۳۶۵ساعتھ) در ھفت روز ھفتھ و  ۲۴روزی (صورت شبانھبھ Medgateدر صورتی کھ پزشک خانوادگی ندارید:  •
 خدمتتان است.

 
 

  ماسک
 

خارج از خانھ  یھاطیدر مح :یبھ صورت کل است یھا اجباراز مکان یاریاستفاده از ماسک در بس س،یدر سوئ
 تان را بپوشاند.و دھان ینیب شھیھم دیماسک با .دیکن تیرعا گرانیالزم را با د یمنیفاصلھ ا شھیو ھم دیماسک بزن

 
از دو روز قبل از بروز  انیھمھ مبتال است. گرانیمحافظت از د یاستفاده از ماسک در اماکن عموم یاصل لیدل

در برابر  گریکدیکوچک ماسک بزنند، از  یاشخاص حاضر در فضاھااگر ھمھ  ھستند. یماریشان، بدون آن کھ خود بدانند، ناقل بعالئم
 دیجد یکرونا روسیو عی. ماسک از انتشار سرستین یماریدر برابر ب یدرصد ۱۰۰ماسک ضامن محافظت  .کنندیمحافظت م یماریب

 .کندیم یریجلوگ

https://www.aide-maintenant.ch/?ljs=fr
http://www.hilf-jetzt.ch/
http://www.hilf-jetzt.ch/
http://www.santepsy.ch/it/
http://www.santepsy.ch/fr/
http://www.dureschnufe.ch/
http://www.dureschnufe.ch/
http://www.aide-aux-victimes.ch/fr/
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
http://www.aiuto-alle-vittime.ch/
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 است؟ یاجبار ییھااستفاده از ماسک در چھ مکان

 یاستفاده از ماسک در ھمھ مراکز و فضاھا است: یاجبار سیدر سراسر سوئ یعموم یداخل یاستفاده از ماسک در ھمھ فضاھا •
 عبارتند از: یعموم یداخل یمراکز و فضاھا نیاز ا یبرخ است. یاجبار یعموم یداخل

o ھا و دفاتر پستبانک د،یھا، مراکز خرفروشگاه 
o کنسرت یھاتئاتر و سالن یھاسالن نماھا،یھا، سھا، کتابخانھموزه 
o واناتیح یھاو پارک یشناساهیگ یھاھا، باغوحشباغ یداخل یفضاھا 
o مھمان) یھاھا (بھ جز اتاققمار و ھتل یھاسالن سکوھا،یھا، بارھا، درستوران 
o مو مراکز تناسب اندا یکن استخرھا، مراکز ورزشو رخت یورود 
o ھاشگاهیآساو  ھامارستانیب یعموم یمطب پزشکان و فضاھا ،یمراکز درمان 
o ینیو مؤسسات د ساھایکل  
o محالت ییگردھما یھامراکز مشاوره و اتاق ،یمراکز اجتماع 
o ھا و دادگاه ،یدھنده خدمات اجتماعاز جملھ مراکز ارائھ دھند؛شان را عموم مردم تشکیل مینیمراجع کھ یادارات دولت

 یمحل یشوراھا ایجلسات پارلمان  یمحل برگزا یعموم یداخل یفضاھا
o سمسیکر یبازارھا از جملھ بازارھا 

 یھانیھا و زمپارک روھا،ادهیپ ھا،ابانیاز جملھ خ یعموم یدر فضاھا :یعموم یشدن استفاده از ماسک در فضاھا یاجبار •
 است: یاجبار ریز طیاستفاده از ماسک در شرا ،یباز

o در مراکز شھرھا و روستاھا. ادهیحضور در مناطق پرتردد عابران پ 
o  یکھ، ط یدر صورت .ستیھا ممکن ندر آن گرانیبا د یمتر ۵/۱ یمنیکھ حفظ فاصلھ ا یشلوغ یھادر مکانحضور 

 .دیاز ماسک استفاده کن دیھا ممکن نبود، باالزم از آن یمنیو حفظ فاصلھ ا دیدیرا د تانانیدوستان و آشنا ر،یمس

 است. یمحل کارتان الزام یداخل یاستفاده از ماسک در ھمھ فضاھا محل کار: یداخل یشدن استفاده از ماسک در فضاھا یاجبار •
از  دیتوانینم ،یمنیا لیکھ، بھ دال یدر صورت .گرانیبا د یمتر ۵/۱ یمنیحفظ فاصلھ ا ایمجزا  یاستثنائات: کار کردن در اتاق

 .دیشویشامل موارد استثنا م د،یماسک استفاده کن

مدارس  ھا،رستانیدر مدارس دوره دوم متوسطھ، از جملھ دب شدن استفاده از ماسک در مدارس دوره دوم متوسطھ: یاجبار •
کارکنان ملزم بھ استفاده از ماسک  ریھا و ساجوانان، معلم است. یاستفاده از ماسک اجبار ،یو مدارس متوسطھ فن یاحرفھویفن

 است. یدرس و کل محوطھ مدرسھ الزام یھااستفاده از ماسک در کالس ھستند.
 
 ھا در نظر گرفتھ شده است؟گروه ریسال و ساوسنکودکان کم یبرا یاستثنائات ایآ

امکان  ،یپزشک لیدال ژهیخاص، بھ و لیکھ بھ دال یاشخاص ن،یعالوه بر ا. از ماسک معاف ھستند یسال از استفاده اجبار ۱۲ ریکودکان ز
 الزام معاف ھستند. نیا تیماسک زدن را ندارند، از رعا

 
 و صورتم را بپوشانم؟ ینیب یگریھر پارچھ د ای یبا روسر توانمیم ایآ اگر ماسک نداشتھ باشم:

از شما در برابر ابتال بھ  یبھ اندازه کاف تواندینم یروسر الزام استفاده از ماسک شود. نیگزیجا تواندینم یگریھر پارچھ د ای یروسر ر،یخ
 .دیاستفاده کن یصنعت یاپارچھ یھاماسک ای یبھداشت یھااز ماسک دیباد. شو گرانیبھ د یماریکمک کند و مانع از انتقال ب یماریب
  
 

 سیسفر و ورود بھ سوئ
 

 روزه ھستند. ۱۰ نھیقرنط تیملزم بھ رعا شوندیم سیکھ از چند مبداء مشخص وارد سوئ ی، ھمھ کسان۲۰۲۰ ھیژوئ ۶از 
 
شده است و درباره  نییتع یالمللنیب یمسافر ی) در پروازھا۱۹ دی(کوو دیجد یکرونا روسیالزام بر اساس مقررات مربوط بھ مبارزه با و نیا

در  دیجد یکرونا روسیاز و یناش یماریابتال بھ ب سکیکھ ر شوندیم سیوارد سوئ ییکشورھا ایکھ از مناطق  کندیصدق م یھمھ مسافران
 .ستھا باالآن
 

 تینھاد را رعا نیتوسط ا شدهنییتع یھااعالم و دستورالعمل کانتون مربوطھ اداره مسافران ملزم ھستند، تا حداکثر دو روز، ورودشان را بھ
  کنند.

 
مجرم شناختھ  ر،یگھمھ یھایمارینکنند، بر اساس قانون ب تیو الزام گزارش ورود را رعا نھیکھ مقررات قرنط یکسان

 خواھند بود. سیھزار فرانک سوئ ۱۰تا حداکثر  مھیو ملزم بھ پرداخت جر شوندیم
 

ھا و اطالعات تماس کانتون د،یجد یکرونا روسیاز و یناش یماریابتال بھ ب یباال سکیمناطق با ر ایفھرست کشورھا 
  www.bag.admin.ch/entry:دیکن دایآدرس پ نیدر ا دیتوانیرا م نھیاستثنائات مربوط بھ الزام قرنط

 
 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1759131064
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1759131064
http://www.bag.admin.ch/entry
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ھای ھا، زنجیرهھای ویروس کرونا و ردیابی تماسبا انجام آزمایش
 انتقال را قطع کنیم.

 
 دلیل اھمیت باالی این دو اقدام چیست؟

یم، ھمھ کسانی کھ عالئم بیماری را دارند، حتی دبرگر» عادی«برای آن کھ کھ بتوانیم بھ زندگی تقریباً 
ھای مربوط بھ ویروس کرونای جدید قرار شان خفیف است، باید بالفاصلھ تحت آزمایشکھ عالئمھایی آن

شان را در اختیار مراجع مربوطھ قرار دھند تا ردیابی بگیرند. عالوه بر آزمایش، ھمھ این مبتالیان باید اطالعات تماس
توانند در صورتی کھ احساس بیماری نداشتھ باشند، ھمچنان میپذیر شود. مبتالیان، حتی شان، مثالً در رستوران، امکانھایتماس

 ھای انتقال را قطع کنیم.ھا، زنجیرهتوانیم، با انجام آزمایش و ردیابی تماسناقل ویروس باشند. پس، می
 

 شود . . .شروع می ھاکرونا مثبت باشد، ردیابی تماسدر صورتی کھ نتیجھ آزمایش ویروس 
 کنند.اند شناسایی میبا ھمکاری بیمار کسانی را کھ با او تماس نزدیک داشتھمراجع کانتون مربوطھ  •
 کنند.ھای الزم مطلع میشان بھ بیماری و دستورالعملھا را از احتمال ابتالیگیرند و آنشده تماس میاین مراجع با اشخاص شناسایی •
ھا با شخص مبتال روز پس از آخرین تماس آن ۱۰رنطینھ تا عالمت بودن ھم، باید قرنطینھ شوند. قاین اشخاص، حتی در صورت بی •

  ادامھ دارد.
 ھا بھ بیماری نباشد، مراجع مربوطھ قرنطینھ را لغو خواھند کرد.در صورتی کھ، طی این دوره، اثری از ابتالی آن •
 
 

  SwissCovidاپلیکیشن
 

نشده ویروس کرونای جدید خواھیم میزان انتشار کنترلھای ھمراه، میبرای تلفن SwissCovidبا معرفی اپلیکیشن 
کنند بیشتر باشد، تأثیر این اپلیکیشن استفاده می SwissCovidرا کاھش دھیم. ھر چھ تعداد کسانی کھ از اپلیکیشن 

ل یک نفر با جواب آزمایش کھ بھ مدت طوالنی در مجاورت حداقرا ھمھ کسانی این اپلیکیشن ھم بیشتر خواھد بود. 
د. ھنگام استفاده از اپلیکیشن، کراند از احتمال ابتالیشان بھ این بیماری و اقداماتی کھ باید در ادامھ انجام دھند مطلع خواھد کرونای مثبت بوده

 Playاپل یا  App Storeرا از  توانید اپلیکشینتان حفظ خواھد شد: استفاده از این اپلیکیشن داوطلبانھ و رایگان است. میحریم خصوصی
Store .گوگل دانلود کنید 

 
 کندھای انتقال کمک میتر زنجیرهبھ توقف سریع SwissCovidاپلیکیشن 

کند. این اپلیکیشن ھای ھمراه (اندروید و آیفون) است بھ مھار ویروس کرونای جدید کمک میکھ مخصوص تلفن SwissCovidاپلیکیشن 
ھای انتقال کمک کند. منظور از روش کالسیک ردیابی تواند بھ توقف زنجیرهاست و، بنابراین، می» ردیابی تماس«کالسیک  مکمل روش

 ھاست.دید توسط کانتونمبتالیان ج

ھا: آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، رومانش، گوگل در دسترس است (زبان Play Storeاپل و  App Storeدر  SwissCovidاپلیکیشن  
  اضافھ خواھند شد). یبھ زود زین ییایگریو ت یترک یھازبان. . .  آلبانیایی، بوسنیایی، انگلیسی، کرواتی، پرتغالی، صربی و اسپانیایی

• Play Store گوگل برای اندروید 
• App Store  اپل برایiOS 

کنند بیشتر باشد، داوطلبانھ و رایگان است. ھر چھ تعداد کسانی کھ این اپلیکیشن را نصب و استفاده می SwissCovidاستفاده از اپلیکیشن 
 تأثیر آن در مھار ویروس کرونای جدید ھم بیشتر خواھد بود.

 
 کند؟چگونھ کار می SwissCovidاپلیکیشن 

کنید. برای این کار فقط بھ یک گوشی تلفن ھمراه با قابلیت را روی گوشی تلفن ھمراه اپل یا اندرویدتان نصب  SwissCovidاپلیکیشن  
کند. این ھا را از طریق بلوتوث ارسال میشده یا بھ اصطالح سرجمعھای رمزگذاریتان شناسھبلوتوث فعال نیاز دارید. گوشی تلفن ھمراه

 شوند.ھا بھ صورت خودکار توسط دستگاه پاک میسرجمعھایی طوالنی و تصادفی از چند کاراکتر ھستند. پس از دو ھفتھ، ھمھ ھا رشتھشناسھ
کند. اپلیکیشن ھمھ گیری میھا را اندازهتان با آنھای ھمراه و فاصلھاپلیکیشن بھ صورت ناشناس مدت زمان قرار داشتن شما در کنار سایر تلفن

کند. در چنین شرایطی، احتمال را ثبت می ھ در کل روز)دقیق ۱۵متر و مدت زمان تماس بیشتر از  ۵/۱تر از ھای نزدیک (فاصلھ نزدیکتماس
 انتقال ویروس وجود دارد.

 
 نحوه ارسال اعالن

) را از مراجع کانتون covidcodeمثبت باشد، شخص مد نظر کدی ( SwissCovidدر صورتی کھ جواب آزمایش کرونای کاربر اپلیکیشن 
تواند قابلیت اعالن را در اپلیکیشن خود فعال کند. از این طریق، کھ شخص مد نظر میمربوطھ دریافت خواھد کرد. فقط از طریق این کد است 

ئم). بعد اند مطلع کنند (دو روز قبل از بروز عالھا تماس نزدیک داشتھتوانند سایر کاربران این اپلیکیشن را کھ در دوره ابتال با آنکاربران می
 شود.شناس بھ ھمھ اشخاص مذکور ارسال میبھ صورت خودکار و نا از وارد کردن کد، اعالن

گویی بھ سؤاالت، کھ در اپلیکیشن درج شده است، تماس بگیرند و در جریان اقداماتی توانند با شماره پاسخکنند میکسانی کھ اعالن را دریافت می
کنندگان اعالن، در صورت داشتن د. دریافتکھ باید در ادامھ انجام دھند قرار بگیرند. در ھمھ مراحل، حریم خصوصی کاربران حفظ خواھد ش

 یرند.عالئم بیماری، باید در خانھ بمانند، از تماس با دیگران خودداری کنند، از لحاظ ابتال بھ ویروس کرونا بررسی شوند یا با پزشک تماس بگ
 توانیم در کنار یگدیگر بھ شکستن زنجیره بیماری کمک کنیم.مان میدر صورت ھمکاری، ھمھ

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.dp3t
https://apps.apple.com/ch/app/id1509275381
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 حریم خصوصی حفظ
ھای شخصی یا شوند. این اپلیکیشن دادهفقط در گوشی تلفن ھمراه خودتان ذخیره می SwissCovidشده توسط اپلیکیشن آوریھای جمعداده

و محل تماس اید ھا تماس داشتھتواند اشخاصی را کھ با آنکس نمیکند. بنابراین، ھیچتان را بھ مراکز ذخایر داده یا سرورھا ارسال نمیمکانی
 را پیدا کند. پس از پایان بحران کرونا یا در صورت ناکارآمد بودن اپلیکیشن، این سیستم غیرفعال خواھد شد.

 
 ام کھ بھ احتمال ابتالیم بھ بیماری اشاره دارد. آیا واجد شرایط آزمایش ھستم؟دریافت کرده SwissCovidپیامی از اپلیکیشن 

 تان بھ بیماری، واجد شرایط آزمایش رایگان خواھید شد.دریافت پیامی مبنی بر احتمال ابتالی بلھ، بھ محض
 روز پس از ابتالی احتمالی انجام شود. ۵از  زودتراین آزمایش برای شناسایی مبتالیان بدون عالمت طراحی شده است. آزمایش نباید 

دھند. الزم را در اختیارتان قرار می ھایگیرند و دستورالعملتماس می ھ با شمادر صورت مثبت بودن جواب آزمایش، مراجع کانتون مربوط 
 .کندویروس کمک میمھار انتقال  بھاین روش 

 
 اگر، پس از اعالم گزارش احتمال ابتالیم بھ بیماری، تصمیم بھ ماندن در خانھ بگیرم، ھمچنان حقوقم را دریافت خواھم کرد؟

تماس بگیرید (این شماره تلفن،  SwissCovidگویی بھ سؤاالت اید، با شماره پاسخاگر گزارشی مبنی بر احتمال ابتال بھ بیماری دریافت کرده
 گذارند.ھای الزم را در اختیارتان میدھند و توصیھتان پاسخ میھایبھ سؤال کارشناسانشود). ھنگام ارائھ گزارش، در اپلیکیشن نشان داده می

 اند حقوق پرداخت کنند.  واقعیت این است کھ کارفرمایان ملزم نیستند تا بھ کسانی کھ، بھ دلیل دریافت گزارش احتمال ابتال، در خانھ مانده
  ح کانتون، کارفرما ملزم بھ پرداخت حقوق بھ شما خواھد بود.الصقرنطینھ اجباری توسط مراجعھ ذی تنھا در صورت اعالم

 
 

 ویروس کرونای جدید چیست؟
SARS-CoV-2  یاCovid-19 چیست؟ 

ھای ریوی در شھر ووھان در مرکز و پس از شیوع گسترده و غیرمعمول عفونت ۲۰۱۹ویروس کرونای جدید در اواخر سال 
» سندرم تنفسی خاورمیانھ«ھای ای تعلق دارد کھ پاتوژناست و بھ ھمان خانواده SARS-CoV-2چین کشف شد. نام این ویروس 

MERS  سندرم تنفسی حاد«و «SARS .را نیز در خود دارد 

، Covid-19، سازمان بھداشت جھانی نام رسمی بیماری ناشی از این ویروس کرونای جدید را انتخاب کرد: ۲۰۲۰فوریھ  ۱۱در 
 است. Coronavirus-Krankheit 2019معادل آلمانی این نام ». ۲۰۱۹س کرونای بیماری ویرو«مخفف عبارت 

شود. دھند این ویروس ابتدا از حیوانات بھ انسان منتقل شده و اکنون فقط از انسان بھ انسان منتقل میاطالعات موجود نشان می
 دیدمنشاء محلی ویروس کرونای ج

 حیوانات شھر ووھان است کھ، در حال حاضر، بھ دستور مقامات چین تعطیل شده است.دید احتماالً یکی از بازارھای ماھی و 
 

 

 اطالعات بیشتر: 
 

 coronavirus.ch-www.bag 

coronavirus-www.bag.admin.ch/neues  
 (آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، انگلیسی)  
 

 

http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
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