دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑرای اﻓراد ﺗﺣت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﻣﻧزل
ﻗــرﻧطﯾﻧﮫ ھـﻧﮕﺎﻣﯽ اﺳـﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـود ﮐﮫ ﺷـﺧص ﻋـﻼﺋـم ﺑﯾﻣﺎری دارد وﻟﯽ ھـﻧوز ﻣـﺷﺧص ﻧﺷـده اﺳـت.
ﺟداﺳﺎزي زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﻋﻔوﻧت در ﺑدن ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد.
رﺋﯾس اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﺳت ﻣﺟﺎز اﺳت طﺑق ﻣﺎده  ١٢آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺟﺎم دھد:
ﻗﺎﻧون اﻣﻧﯾت ﺑﮭداﺷت و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی واﮔﯾردار
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ:
از  ١٩ﻣﺎرس  ٢٠٢٠ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾﺳﻼﻧد ﮐﮫ وارد ﮐﺷور ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣوظﻔﻧد  ١٤روز در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﺑروﻧد .ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن از ﻛﺟﺎ وارد ﻣﻲ ﺷوﻧد .ھﻣﯾن اﻣر در ﻣورد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرد آﻟوده
 COVID-19در ﺗﻣﺎس ﺑوده اﻧد ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻓراد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧود را در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ از طرﯾق  Heilsuveraﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد و اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ
ﻣرﮐز اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﺳت و ﮔروه ﺣﻔﺎظت از ﻣدﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣرﮐزی ﻣﯽ روﻧد .در ﻏﯾر
اﯾن ﺻورت از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ از طرﯾق ﺗﻠﻔن در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اوﻟﯾﮫ ﺧود
ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد.
در ﺷروع ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘر در ﺧﺎﻧﮫ  ،ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻓرد ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد:
•

ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق در ﻣورد ﻣﺳﯾرھﺎی ﻋﻔوﻧت و ﻋﻼﺋم ﻋﻔوﻧت
 COVID-19را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﻣﯽ ﺗوان در وب ﺳﺎﯾت اداره ﮐل ﺑﮭداﺷت
ﻧﯾز ﯾﺎﻓت.
⁃

•

ﺗﻣﺎس و آﻟودﮔﯽ ﻗطرات اﯾن ﺑﯾﻣﺎری را ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ
ﻓرد آﻟوده ﻋطﺳﮫ ﮐﻧد  ،ﺳرﻓﮫ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﺧورد  ،ﺧطر ﺷﯾوع وﯾروس
وﺟود دارد و ﻓرد ﺳﺎﻟم اﯾن ﻗطرات را اﺳﺗﻧﺷﺎق ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ روی دﺳﺗﺎن ﺧود ﻓرود ﻣﯽ
آﯾد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﭼﺷم  ،ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ دھﺎن ﺧود ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻓراد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ
وﯾژه ای ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت دﺳت ھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺳت ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑﻣﺎﻧد و ﺑﺎ ﺣد اﻗل ﺗﻌداد اﻓراد ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرد.
⁃

ﻓرد ﻗرطﯾﻧﮫ ﺷدة ﻧﺑﺎﯾد ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را ﺗرک ﮐﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ؛
ﭘس از ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﻣراﻗﺑت ھﺎی اوﻟﯾﮫ ،از / (+٣٥٤ ٥٤٤ ٤١١٣) ١٧٠٠
 ٢١١ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺿروری ﺑﺎﺷﯾد .ﺑررﺳﯽ ھﺎی روﺗﯾﻧﻲ
ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ  ،ﺣﺿور در ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎری  COVID-19ﻧﯾﺳﺗﻧد .در ﺣﯾن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣراﻗﺑت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﭘزﺷﮑﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﻣﺟدداً ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي ﺷود .در
ﺻورت ﺑروز ﺑﯾﻣﺎری ) COVID-19ﯾﺎ ﻣورد دﯾﮕر( ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ رخ
داده و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷد  ،ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﻣراﻗﺑت ھﺎی
اوﻟﯾﮫ  ،ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﯾرد ، ٢١١ / (+٣٥٤ ٥٤٤ ٤١١٣) ١٧٠٠ﺑﺎﯾد اطﻼع دھﻧد ﻛﮫ
ﻓرد در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺳت .اﯾن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﻛﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻻزم را

اوﻟﯾﮫ  ،ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﯾرد ، ٢١١ / (+٣٥٤ ٥٤٤ ٤١١٣) ١٧٠٠ﺑﺎﯾد اطﻼع دھﻧد ﻛﮫ
ﻓرد در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺳت .اﯾن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﻛﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻻزم را
اﻧﺟﺎم دھد  ،اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻻزم را ﺳﺑب ﺗﺄﺧﯾر ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ
آن ﺷد.
⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة ﻧﺑﺎﯾد از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ﭘرﺳﺷﮭﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾد
در ﻣورد ﺣﻣل و ﻧﻘل از ﻓرودﮔﺎه ﮐﻔﻼوﯾﮏ .اﮔر ان ﻓرد ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎي ﺑﮭداﺷﺗﻲ
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﯾﺷود ،ان ﺷﺧص ﻣﯾﺗواﻧد از ﺧودرو ﺷﺧﺻﻲ ﺧود اﺳﺗﻔﺎدة ﻛﻧد و ﯾﺎ ﻛﺳﻲ ﻛﮫ
در ﺧﺎﻧوادة اش ﻧﯾز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺳت ،ﻗﺎدر ﺑﮫ راﻧﻧدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت
ﻛﻣك آﻣﺑوﻻﻧس ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ٢١١ / (+٣٥٤ ٥٤٤ ٤١١٣) ١٧٠٠ﻣﻲ ﺗواﻧﯾد
ﺑدﺳت آورﯾد.

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ و ﯾﺎ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑرود .ﮔواھﻲ ﯾﭘزﺷﮑﯽ از ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ
ﻣراﻗب اوﻟﯾﮫ ﻣﻣﻛﻧﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص در ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن دﺳﺗور داده ﺷده اﺳت
ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧزوا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﻣﺟدداً ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺧود اداﻣﮫ دھد )ﺣداﻗل  ١٠روز ﭘس از رﻓﻊ ﺗب( ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة ﻧﺑﺎﯾد در ھﯾﭻ ﻣﺟﺎﻣﻌﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧد ﺑرای ﮐﺎر  ،زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ وﯾﺎ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل؛ ﺟﻠﺳﺎت ﮐﺎری ﯾﺎ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ  ،ﺟﻠﺳﺎت اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ ،ﻣراﺳم
ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﺗﻘر در ﺧﺎﻧﮫ  ،ﺗﻣرﯾن ﮐور  ،ﮐﻧﺳرت و ﻏﯾره.

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة ﻧﺑﺎﯾد از ﻣراﮐز ﺗﻧﺎﺳب اﻧدام  ،اﺳﺗﺧرھﺎ  ،ﺗﺋﺎﺗرھﺎ  ،ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ  ،ﻣراﮐز
ﺧرﯾد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطﻘﻲ ﮐﮫ ﻣردم دور ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾرون ﺑروﻧد ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻟوازم  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ داروﺧﺎﻧﮫ  ،ﻓروﺷﮕﺎه
ﻣواد ﻏذاﯾﯽ  ،اداره ﭘﺳت  ،ﺑﺎﻧﮏ و ﻏﯾره ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد.

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة ﻧﺑﺎﯾد در ﻓﺿﺎی ﻣﺷﺗرک ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد  ،ﯾﻌﻧﯽ راه ﭘﻠﮫ  ،اﺗﺎق ھﺎی
ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﯾﺎط ﻣﺷﺗرک  /ﻣﻧﺎطق ﻓﺿﺎی ﺑﺎز.

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة ﻣﻣﮑن اﺳت در ھﻧﮕﺎم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ از ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﻧﮑﻧﻧد.

⁃

ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن آﻧﮭﺎ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد  ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و
اﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺧﺎﻧﮫ را ﺗرك ﻛﻧﻧد اﻣﺎ ﻧﻣﻲ ﺗواﻧﻧد ﻣﮭﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة  ،ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﭘﻠﮫ ھﺎی ورودی و ورودی ھﺎی ﻣﺷﺗرک اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در آﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  ٢ﻣﺗر از دﯾﮕران ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﻧد.
ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﻓردي ﻛﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺳت ﺑﺎﯾد از ﭘﻠﮫ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﻧﮫ آﺳﺎﻧﺳور اﻣﺎ اﮔر ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آﺳﺎﻧﺳور دارد ﻧﺑﺎﯾد او را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارد.

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑروﻧد .اﮔر اﻓراد دﯾﮕری
در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  ،ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده ﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل  ٢ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺣﻔظ
ﮐﻧد.

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرود ﺑﮫ ﭘﯾﺎدة روي اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل  ٢ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ را
ﺑﺎدﯾﮕران ﺣﻔظ ﮐﻧد.

•

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرود ﺑﮫ ﭘﯾﺎدة روي اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل  ٢ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ را
ﺑﺎدﯾﮕران ﺣﻔظ ﮐﻧد.

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدة ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای راﻧﻧدﮔﯽ ﺑرود اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد
ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﻧزدﯾﻛﻲ ﺗﻌﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در رﺳﺗوران ھﺎی دراﯾوﺗرو
ﺧرﯾد از ﺑﺎﺟﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن.

⁃

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﯾرون ﺑﮑﺷد  ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮭداﺷت را
رﻋﺎﯾت ﻛﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺳﺗﺷوی دﺳت را ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺑﺎز ﮐردن اﺗﺎق زﺑﺎﻟﮫ  /ﺳطل
آﺷﻐﺎل  /اﺗﺎق زﺑﺎﻟﮫ در ﻧظر ﺑﮕﯾرد و ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﻣواردی از ﻗﺑﯾل دﺳﺗﮕﯾره  ،ﻧرده دﺳﺗﮫ
ﻧردھﺎ  ،دﮐﻣﮫ ھﺎی آﺳﺎﻧﺳور ﺑﺎ  ٪٧٠اﻟﮑل ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده را ﭘﺎک ﮐﻧد.

ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺣﻣﻠﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎري ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد در
ھﻣﺎن ﻣﮑﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﺷوﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل  ،دﯾﮕران ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻗرار دارﻧد
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ھم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد.
⁃

•

اﮔر اﻓراد ﻏﯾر اﻟودة ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎري ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷﻧد  ،ﺑﺎﯾد ارﺗﺑﺎط ﺧود را ﺑﺎ
ﺷﺧص ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻣﺣدود ﻛﻧﻧد )ﺣد اﻗل ﺷﺧص ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده ﺑﺎﯾد ﺣﻣﺎم
ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،در اﺗﺎق ﺧواب ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺗﺧت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﺧواﺑد(
اﮔر ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده ﺑﯾﻣﺎر ﺷود  ،ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد.

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺣدود ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﭘﯾدا ﮐﻧد ﺑراي ﺿرورﯾﺗﮭﺎي.
⁃
اﮔر ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد  ،ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ وظ
ﺎﯾف روزاﻧﮫ ﺧود اداﻣﮫ دھﻧد و ﺑرای ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده ﺿرورﯾﺎت را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧد.
⁃

اﮔر ﻛل اﻋﺿﺎي ﺧﺎﻧوادة
در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد  ،دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ اﻗوام ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣورد ﻧﯾﺎزھﺎ ﯾﺎری و
ﻛﻣك ﮐﻧﻧد و ان را ﺟﻠوی در ﺧﺎﻧﮫ را ﺗرک ﮐﻧﻧد.

⁃

اﮔر ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻھﺎ ﯾﻌﻧﻲ “دﯾﻠﯾوﯾري” ﻣوﺟود و در دﺳﺗرس ﻣﻲ
ﺑﺎﺷد  ،اﯾن ﻧوع ﺧدﻣﺎت را اﻓرادي ﻛﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﻧد.

⁃

در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﺎ ﺻﻠﯾب ﺳرخ در ﻣورد ﺿرورﯾﺎت و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺧود
ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت .ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾﺳﻼﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔ
ن (+٣٥٤ ٥٨٠ ١٧١٠) ١٧٠٠
ﺑرای ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ( ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن www.
 1717.isﺑﺎ ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد  ،از آﻧﮭﺎ ﭘ
ﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﮕﯾرﯾد و در ﻛﻣﺎل اطﻣﯾﻧﺎن وﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺧط راھﻧﻣﺎ ا  ٢٤/٧ﺑﺎز و راﯾﮕﺎن اﺳت.

اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑطور روﺗﯾن ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر ﻋﻔوﻧت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت )راھﻧﻣﺎﺋﻲ ھﺎﺋﻲ
ﻛﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت دﺳت و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻋﻔوﻧت را در وﯾب

اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑطور روﺗﯾن ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر ﻋﻔوﻧت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت )راھﻧﻣﺎﺋﻲ ھﺎﺋﻲ
ﻛﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت دﺳت و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻋﻔوﻧت را در وﯾب
ﺳﺎﯾت اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.(.
•

ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده ﺑﺎﯾد دﻣﺎی ﺑدن ﺧود را روزاﻧﮫ اﻧدازه ﮔﯾری و ﺿﺑط ﮐﻧد.

•

اﮔر ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده ﺷروع ﺑﮫ ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎري  COVID-19ﺷود  ،ﺑﺎﯾد
ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﭘزﺷﮑﺎن  Laeknavaktinﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ٥٤٤ ٤١١٣) ١٧٠٠
 +٣٥٤ﺑرای ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
⁃
ﻋﻼﺋم ﺗﻧﻔﺳﯽ  ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺳرﻓﮫ و ﻣﺷﮑل در ﺗﻧﻔس  ،ﻋﻼﺋم اﺻﻠﯽ  COVID-19ھ
ﺳﺗﻧد ھﻣراه ﺑﺎ ﺗب .ﺿﻌف و دردھﺎی اﺳﮑﻠﺗﯽ ﻋﺿﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اوﻟﯾن ﻋﻼﺋم ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎ
ﯾﺎ ﺑدون ﺗب .ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ )آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ و ﻏﯾره(
و ﮔﻠودرد ﮐﻣﺗر دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻼﺋم دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش در  COVID-19ﻧﺎدر اﺳت اﻣﺎ
رخ ﻣﯽ دھد.

•

اﮔر ﯾﮏ ﻓرد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده از ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﺣﺎد رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل آﻣﺑوﻻﻧس ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دارد  ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣرﮐز  ١١٢ﺗﻣﺎس و از ﻋﻔوﻧت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ  COVID-19اطﻼع داده
ﺷود.

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل  ١٤ COVID-19روز اﺳت از آﺧرﯾن ﺑﺎرﯾﻛﮫ ﻓرد ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض  /اﻧﺗﻘﺎل
و ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود  ،اﻣﺎ اﮔر ﻋﻼﺋم ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻔوﻧت ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗﺄﯾﯾد
ﻣﯽ ﺷود  ،ﻟطﻔﺎ ً دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧزوا را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

