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کرونا روسیدر مورد و ییها یآگاه  
 

کرونا کدامند؟ روسیابتال به و یراه ها  
ندسرفه کردن، گفتگو کر قیامر، از جمله از طر نیکند. ا یم دایانتقال پ گریبه انسان د یاز انسان روسیو نیا  

دهد یرخ م م،یده یدست م یکه به کس یهنگام ای و . 

 
داد؟ صیکرونا را تشخ روسیتوان ابتال به و یچگونه م   

خارش گلو و تب بشود ،ینیب زشیچون سرفه، آبر یتواند موجب موارد یکرونا به فرد م روسیو تیسرا . 
شوند. شدت یم زیاز افراد مبتال به اسهال ن یآنفوالنزا دارند. برخ یبه نشانه ها یادیعالئم شباهت ز نیا  
پهلو )التهاب نهیس ایکنند و  یم دایپ یاست؛ آنها مشکالت تنفس گرانیاز د شتریب مارانیاز ب یدر بعض یماریب  

رندیگ ی( مهیر . 
شوند داریرفته رفته در او پد به بدن فرد، روسیو تیروز پس از سرا۱۴توانند حداکثر   یعالئم م نیا . 

 
؟کرونا خطرناک است روسیچرا و   

شوند: آنها یم ماریدرصد از افراد مبتال، به شدت ب۱۵است. البته   فیخف مارانیکرونا در اکثر ب یماریب روند  
که از قبل یمسن تر و افراد مارانیاز همه، ب شیلحظه ب نیشوند. تا ا یپهلو م نهیو س یمشکالت تنفس دچار  

کرونا از دست داده اند روسیابتال به و لیبوده اند، جان خود را بدل ماریب . 

 
را انجام دهم؟ ییچه کارها دیبا ،یماریب یدرصورت مشاهده نشانه ها    

وجود دارند که از یکنند که در آنها افراد یم یزندگ ینفس دارند و در مناطق یتنگ ایکه تب، سرفه  یکسان  
مراجعه به پزشک یاقدام به گرفتن وقت برا یبه صورت تلفن ستیبا یکرونا مبتال بوده اند، م روسیبه و قبل  

 .کنند
کنند یخوددار گریاالمکان از تماس با افراد د یحت ستیبا ینفس دارند، م یتنگ ایکه تب، سرفه  یکسان . 

دیریفاصله بگ گرانیمتر از د۲تا  ۱،۵  همواره . 
و دیاستفاده کن یاز دستمال کاغذ ایو  دی. در آرنج خود سرفه کندیاتاق خود بمان ایامکان دارد، در خانه  اگر  

دییبشو یاساس یخود را مرتب و به شکل ی. دست هادیاندازیپس از سرفه کردن دستمال را در سطل زباله ب فورا  
) غذا یاز آماده ساز شیپس از توالت رفتن و پ ژهیبه و ( 

 
چه کنم؟ دیعفونت تماس داشته ام، با نیه اکه با افراد مبتال ب یدرصورت    

اداره بهداشت محل ایکرونا است، با پزشک خود و  روسیکه مبتال به و دیتماس داشته ا یشخصا با فرد اگر  
از افراد یادیز اریتماس همزمان تعداد بس لی. بدلدیبگذار انیخود تماس گرفته و آنها را در جر سکونت ، 

)شماره دیریصورت، لطفا با وزارت بهداشت فدرال تماس بگ نیمشغول بودن خطوط وجود دارد. در ا امکان  
شود یانجام م یمشاوره به زبان آلمان۰۳۰۳۴۶۴۶۵۱۰۰:  .(تلفن . 

سرپرستان ای تیریفورا مد د،یسکونت دار انیپناه جو یاقامتگاه جمع ای رشیمرکز پذ کیکه در  یصورت در  
خود یکارآموز ایمطلب را به مدرسه، کالس زبان، محل کار و  نیا ن،ی. همچندیه سازمربوطه را آگا مرکز  
دیده اطالع   
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