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دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐووﯾد  :۱۹دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
در ﺻورت ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺟواب آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد او ) (SARS-CoV-2ﻣﺛﺑت ﺑوده
اﺳت ،ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾد؟
وﺿﻌﯾت 12 :ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۰
ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫاﯾد ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﺑوده و ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ھم اﺑﺗﻼﯾش ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری را ﺗﺄﯾﯾد ﮐردهاﻧد.
ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﺑﯾش از  ۱۵ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﺎﻧﺗون دﻗﯾﻘﮫ ،ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ،ﻧزدﯾﮏ )ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﻣﺗر از
 ۱.۵ﻣﺗر( ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﺑودهاﯾد .اﮔر اﯾن ﺷﺧص ﻧﺎﻗل ﺑوده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد و ﺑﮫ ﻣدت  ۱۰روز ﺧودﺗﺎن را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻧﯾد
)ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺳﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻔﺣﮫ ﭘﻠﮑﺳﯽ ﮔﻼس( .اﮔر اﯾن ﺷﺧص در ﺣﯾن ﺗﻣﺎس ﻣﺳری  1ﺑود  ،ﺑﺎﯾد  10روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﺑروﯾد .اداره ﺧدﻣﺎت ﻣﻘﺎم ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺎﻧﺗون ﻣﺣل زﻧدﮔﯽﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھد ﮔرﻓت و اطﻼﻋﺎت و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐﺎﻣل را در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن
ﺧواھد ﮔذاﺷت.
ھماﮐﻧون در ﺣﺎل ورود ﺑﮫ ﺳوﺋﯾس ھﺳﺗﯾد و  10روز ﮔذﺷﺗﮫ را در ﮐﺷور ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫای ﺣﺿور داﺷﺗﮫاﯾد ﮐﮫ رﯾﺳﮏ اﺑﺗﻼ در آﻧﺟﺎ ﺑﺎﻻ ﺑوده
اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑورﯾد ﮐﮫ ،ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ورود ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧود ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻣﺎﮐن اﻗﺎﻣﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑروﯾد .ﺑﺎﯾد  10روز داﺋﻣﺎ ً ﭘس از
ورودﺗﺎن در آن ﻣﺣل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد )ﻗرﻧطﯾﻧﮫ( و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﻧﺗون ﻣرﺑوطﮫ ظرف ﻣدت  2روز اطﻼع دھﯾد )ﻓﮭرﺳت ﺗﻣﺎس ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﻧﺗونھﺎ
را در وﺑﺳﺎﯾت  www.bag.admin.ch/entryﻣﻼﺣظﮫ ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد( .از دﺳﺗورات اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧودﺗﺎن ،از اﻧﺗﺷﺎر وﯾروس ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ و اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧﯾد .در اﯾن ﻣدت ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻧﺎﻗل وﯾروس ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺎ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧودﺗﺎن ،ﻧﻘﺷﯽ ﻣﮭم در ﻣﺣﺎﻓظت از اﻋﺿﺎی آﺳﯾبﭘذﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ  2ﺧواھﯾد داﺷت و ﺑﮫ ﮐﻧد ﺷدن
روﻧد اﻧﺗﺷﺎر وﯾروس ھم ﮐﻣﮏ ﺧواھﯾد ﮐرد.
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی زﯾر ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻻزم طﯽ دوران ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺷﻧﺎ ﺧواھﻧد ﮐرد .ھدف اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺟﻠوﮔﯾری
از اﻧﺗﺷﺎر وﯾروس اﺳت.
ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم درﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد در وبﺳﺎﯾت اداره ﻓدرال ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در دﺳﺗرس اﺳت:

)http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus.ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﻓراﻧﺳوی ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(

ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﺣﻘوﻗﯽ از زﺑﺎن ﺷﻣﺎ در  www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloadsﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

ﺟداﺳﺎزی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﺎری
• ﺑﮫ ﻣدت  ۱۰روز در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻣﺎﮐن اﻗﺎﻣﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﻣﺎﻧﯾد )از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧرﯾن ﺗﻣﺎسﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﺧص ﻧﺎﻗل ﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ورودﺗﺎن
ﺑﮫ ﮐﺷور(.
• از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕران ﺧودداری ﮐﻧﯾد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻧﺎرﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد از
اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
در اﯾن ﺷراﯾط ھم ،رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی رﻓﺗﺎری ﻣطرح در ﮐﺎرزار »ﭼﮕوﻧﮫ از ﺧودﺗﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد«
•
ھﻣﭼﻧﺎن ﺿروری اﺳتwww.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns. :
• در ﺻورت ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮥ آزﻣﺎﯾش  ،PCRدورۀ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ) 10روز( ﮐﺎھش ﻧﻣﯽﯾﺎﺑد.

1

ﺷﺧص ﻧﺎﻗل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را دارد .اﯾن ﺷﺧص از  ۴۸ﻗﺑﻼً ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ظﮭور ﻋﻼﺋم ھم ﻧﺎﻗل ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.

 2اﻓراد ﺑﺎﻻی  65ﺳﺎل و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن دارای ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ  ،دﯾﺎﺑت  ،ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ  ،ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣزﻣن ﺗﻧﻔﺳﯽ  ،ﺳرطﺎن ﯾﺎ
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ و درﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن را ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﭼﺎﻗﯽ درﺟﮫ ) IIIﻣرض  BMI ≥ 40 ،ﮐﯾﻠوﮔرم در ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ(

 Farsi / farsi / farsi /ﻓﺎرﺳﯽ

اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺧص ﺑﯾﻣﺎر در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد
• ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺟزا ﻣﻧﺗﻘل ﺷود و وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ را ھم در ھﻣﯾن اﺗﺎق ﻣﯾل ﮐﻧد .درھﺎی اﺗﺎق ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد )ﺑﮫ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺟداﺳﺎزی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.
• در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر اﺗﺎﻗش را ﺗرک ﻣﯽﮐﻧد ،رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ  ۱.۵ﻣﺗری ﺑﺎ او ﺿروری اﺳت.
• از ھر ﮔوﻧﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ او ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
• ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم را ﺑدھﯾد ﺗﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﭘﯾﮏ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﺳﺎﯾر اﻗﻼم ﺿروری ،از ﺟﻣﻠﮫ
داروھﺎ ،را ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد و درب ﻣﻧزل ﺗﺣوﯾل دھﻧد.
• ﻣرﺗﺑﺎ ً دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد.
• از ﻟوازم ﺧﺎﻧﮫ )ﺑﺷﻘﺎب ،ﻟﯾوان ،ﻓﻧﺟﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻟوازم آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ( ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .اﯾن ﻟوازم را ،ﭘس از ھر ﺑﺎر
اﺳﺗﻔﺎده ،ﺑﺎ دﻗت ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﯾﺎ در ﻣﺎﺷﯾن ظرفﺷوﯾﯽ ﺑﺷوﯾﯾد.
• از ﺣوﻟﮫھﺎ ﯾﺎ رﺧتﺧواب ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ﻟﺑﺎسھﺎ ،رﺧتﺧواب و ﺣوﻟﮫھﺎ را ﺑﮫطور ﻣرﺗب در ﻣﺎﺷﯾن
ﻟﺑﺎسﺷوﯾﯽ ﺑﺷوﯾﯾد.
• ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و در ﮔروه اﺷﺧﺎص آﺳﯾبﭘذﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﺑﺎﯾد ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،طﯽ دوره
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،از دﯾﮕران ﺟدا.
اﮔر ﺗﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد
•  -از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﭘﯾﮏ ﺑﺧواھﯾد ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﺳﺎﯾر اﻗﻼم ﺿروری ،از ﺟﻣﻠﮫ داروھﺎ ،را
ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد و درب ﻣﻧزل ﺗﺣوﯾل دھﻧد.
اﮔر ﺑﺎ دﯾﮕران زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد و ھﯾﭻﮐدام آنھﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد
• ﺑﮫ اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺟزا ﻣﻧﺗﻘل ﺷوﯾد و وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ را ھم در ھﻣﯾن اﺗﺎق ﻣﯾل ﮐﻧﯾد .درھﺎی اﺗﺎق ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
• از ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﭘرھﯾزﯾد و ،ﻓﻘط در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،اﺗﺎق را ﺗرک ﮐﻧﯾد.
• ھﻧﮕﺎم ﺗرک اﺗﺎق ،ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ  ۱.۵ﻣﺗری را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.
• دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫطور ﻣرﺗب ﺑﺷوﯾﯾد.
• از ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ وﺟود ﻧداﺷت ،ﺗﺟﮭﯾزات
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺷﺗرک )دوش ،ﺗواﻟت ،روﺷوﯾﯽ( را ،ﭘس از ھر ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ،ﺑﺎ ﻣواد ﺷوﯾﻧده ﺗﺟﺎری ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
• از ﻟوازم ﺧﺎﻧﮫ )ﺑﺷﻘﺎب ،ﻟﯾوان ،ﻓﻧﺟﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻟوازم آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ( ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ دﯾﮕران اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .اﯾن ﻟوازم را ،ﭘس از ھر ﺑﺎر
اﺳﺗﻔﺎده ،ﺑﺎ دﻗت ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﯾﺎ در ﻣﺎﺷﯾن ظرفﺷوﯾﯽ ﺑﺷوﯾﯾد.
• از ﺣوﻟﮫھﺎ ﯾﺎ رﺧتﺧواب ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ دﯾﮕران اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ﻟﺑﺎسھﺎ ،رﺧتﺧواب و ﺣوﻟﮫھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫطور ﻣرﺗب در ﻣﺎﺷﯾن
ﻟﺑﺎسﺷوﯾﯽ ﺑﺷوﯾﯾد.
اﮔر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯾد )ﺑرای اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣطب دﮐﺗر(:
• از ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮭداﺷﺗﯽ در دﺳﺗرس ﻧﺑود ،ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﺣداﻗل  ۲ﻣﺗری را ﺑﺎ
دﯾﮕران رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
• از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣتﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ،از ﺧودرو ﯾﺎ دوﭼرﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد،
ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣد ﻧظر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑﮕﯾرﯾد.
روش اﺳﺗﻔﺎده درﺳت از ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ
• ﻗﺑل از ﮔذاﺷﺗن ﻣﺎﺳﮏ روی ﺻورﺗﺗﺎن ،دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده ﺑﺷوﯾﯾد.
• ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺎ دﻗت روی ﺻورﺗﺗﺎن ﻗرار دھﯾد .ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎﻧﺗﺎن را ﺑﭘوﺷﺎﻧد .ﻟﺑﮫھﺎی ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﮑﺷﯾد ﺗﺎ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺎ
ﺻورﺗﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧﻧد و ﻣﺎﺳﮏ ﺻﺎف روی ﺻورﺗﺗﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗد.
• ﺑﻌد از زدن ﻣﺎﺳﮏ ،از ﺗﻣﺎس دﺳت ﺑﺎ آن ﺧودداری ﮐﻧﯾد .ﺑﻌد از ھر ﺑﺎر ﺗﻣﺎس دﺳت ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده )ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،ھﻧﮕﺎم در آوردن ﻣﺎﺳﮏ( ،دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده ﺑﺷوﯾﯾد.
• ﻣﺎﺳﮏھﺎ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﺧﯾس ﺷدن ،ﺣداﻗل  ۴ﺳﺎﻋت ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد .ﺑﻌد از اﯾن ﻣدت ،ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﻣﯾز و ﺧﺷﮏ ﺟدﯾد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻧﯾد.
• ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﮏﺑﺎرﻣﺻرف ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺟددا ً اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد.
• ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﮏﺑﺎرﻣﺻرف را ،ﭘس از ھر ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دور ﺑﯾﻧدازﯾد.
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وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﺗﺎن را ﺗﺣت ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد
• وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﺗﺎن را ﺗﺣت ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد :اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ،ﺧﺳﺗﮕﯽ ،ﺗب ،اﺣﺳﺎس ﺗب ،ﺳرﻓﮫ , ،ﻧﻔسﺗﻧﮕﯽ ﯾﺎ از دﺳت دادن
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ ،ﮔﻠودرد و ﻧﻔسﺗﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی اﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻧﮕﺎم ﺑروز ﻋﻼﺋم
•

ﺧودﺗﺎن را از دﯾﮕران ﺟدا ﮐﻧﯾد و از دﺳﺗورات ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻣﺎن ﺟداﺳﺎزی ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ وﺑﺳﺎﯾت
 http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaeneﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺿروری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

• ﺧودﺗﺎن را از ﻟﺣﺎظ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﭼﮏ ﮐﻧﯾد و ،در ﺻورت ﻟزوم ،آزﻣﺎﯾش دھﯾد .در وب ﺳﺎﯾت ﮐﺎﻧﺗون وود ﺑﮫ آدرس
 https://coronavirus.unisante.ch/evaluationﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎج ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ  8زﺑﺎن دﯾﮕر را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
• ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ،از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ،ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اداره ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ
ﮐﺎﻧﺗون ﻣﺣل زﻧدﮔﯽﺗﺎن ،ﺧودﺗﺎن را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐردهاﯾد و ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را دارﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﮔروهھﺎی ﭘرﺧطر
ﻗرار دارﯾد ،ﺷراﯾطﺗﺎن را از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ اطﻼع دھﯾد.
ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در دوران ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
• ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗطﻊ ھﻣﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾﺳت :ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ،اﺳﮑﺎﯾپ و  ،. . .ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد .درﺑﺎره ﺗﺟرﺑﯾﺎت ،اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎتﺗﺎن ﺑﺎ آنھﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
• اﮔر اﯾن ﻧوع ارﺗﺑﺎط ﺑرایﺗﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت :در ﺻورت ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ،ﺗرس ﯾﺎ ﻣﺷﮑل ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن
 (Dargebotene Hand) ۱۴۳ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن راﯾﮕﺎن اﺳت و ﭘﺎﺳﺦدھﻧدﮔﺎن ﺑﮫﺻورت  ۲۴ﺳﺎﻋﺗﮫ
آﻣﺎده ﮐﻣﮏ و ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.
• ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ اﯾن وبﺳﺎﯾتھﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدwww.dureschnufe.ch / http://www.santepsy.ch / :
www.salutepsi.ch

ﺷﺳﺗن دﺳتھﺎ
• ﺷﻣﺎ و اطراﻓﯾﺎﻧﺗﺎن ﺑﺎﯾد دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫطور ﻣرﺗب ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل  ۲۰ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ آب و
ﺻﺎﺑون در دﺳﺗرس ﻧﺑود ،از ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧدهھﺎی دﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را آنﻗدر ﺑﮫ ھم ﺑﻣﺎﻟﯾد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺷﮏ ﺷوﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺛﯾﻔﯽ دﺳتھﺎﯾﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺷﮭود ﺑود ،ﺣﺗﻣﺎ ً از آب و ﺻﺎﺑون اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺷﺳﺗن دﺳتھﺎ ﻗﺑل و ﺑﻌد از آﻣﺎده ﮐردن ﻏذا ،ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺧوردن ﻏذا ،ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از ﺗواﻟت و در ﺻورت ﻣﺷﺎھده ﮐﺛﯾﻔﯽ
•
دﺳتھﺎ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
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ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ
• در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ،ﭘس از  ۱۰روز ،ھﯾﭻﮐدام از ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را ﻧداﺷﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،ﭘس از ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ اداره ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ
ﮐﺎﻧﺗون ﻣﺣل زﻧدﮔﯽﺗﺎن ،در ﺟﻣﻊ ﺣﺎﺿر ﺷوﯾد.
در اﯾن ﺷراﯾط ﻧﯾز ،رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی رﻓﺗﺎری ﻣطرح در ﮐﺎرزار »ﭼﮕوﻧﮫ از ﺧودﺗﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد«
•
» «So schützen wir unsھﻣﭼﻧﺎن ﺿروری اﺳتwww.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns . :
• وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﺗﺎن را ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﻋﻼﺋم اوﻟﯾﮫ دﯾرﺗر ظﺎھر ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت درآﻣدھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﻗداﻣﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺎج وﯾروس
• اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻣورد را ﻣﯽ ﺗوان در وب ﺳﺎﯾت دﻓﺗر ﻓدرال ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )< www.bsv.admin.ch/
 :Coronavirusاﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎ  ،ﮐﺎرﻣﻧدان  ،اﻓراد ﺧود اﺷﺗﻐﺎﻟﯽ و ﺑﯾﻣﮫ ﺷدﮔﺎن ﯾﺎﻓت< ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑرای از
دﺳت دادن ﺳود< ﺳواﻻت و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ< ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت اﻓراد ﺑﮫ دﻟﯾل اﻗداﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ(.
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