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درباره  COVID-19چه یمدانیم
COVID-19
ی
 COVID-19یک بیماری تنفیس ناش از یک ویروس کرونای جدید است .آثار بلندمدت  COVID-19هنوز مشخص نیست.
انتقال
 COVID-19اغلب از طریق قطرات تنفیس ،از یک فرد به فرد دیگر منتقل یمشود و ممکن است قبل از آنکه از خود عالئیم نشان دهد،
منتقل شود.
 COVDI-19یمتواند در مواقع زیر منتقل شود:





موقع بوسیدن و بغل کردن
موقیع که افراد در نزدییک هم جمع یمشوند ،صحبت یمکنند ،یمخندند ،آواز یمخوانند ،عطسه یا رسفه یمکنند
موقیع که یمایستند که به مدت بیشتر از  15دقیقه صحبت کنند و فراموش یمکنند فاصله ز
فیییک را رعایت کنند
موقع تماس با دهان ،ز
بین یا چشم بعد از لمس سطوح آلوده به ویروس

ی
منتش شود که در زمان خدمات پزشیک و دندانپزشیک تولید یمشود ،انتقال
در حایل که  COVID-19یمتواند از طریق ذرات ریز جامدی
ُ
ُ
هوابرد ،در ر
گسیش ویروس متداول نیست .به نظر نیمرسد  COVID-19از طریق انتقال هوابرد در فضاهای عمویم ،سیستمهای تهویه یا
ی
منتش شود.
از طریق آب
عالئم
ز
بویای ،تهوع ،استفراغ ،اسهال
عالئم متداول  COVID-19تب ،رسفه ،مشکل در بلعیدن ،گلو درد ،آبریزش بین ،از دست دادن حس
چشای یا ی
ی
و مشکل تنفیس است .بروز عالئم ممکن است  14روز بطول بیانجامد .بزرگساالن مسنتر و کودکان ممکن است عالئم عمویم مثل لرز،
ز
پریشای ،ضعف یا افتادن داشته باشند.
گیج ،درد ماهیجه،
رسدرد ،خواب بیش از حد عادی ،تغیی احساسات ،ی
احتمال بروز عوارض
ر
سالمن دارند در معرض خطر بیماری جدی نیازمند مراقبت در بیمارستان هستند .در مواقع اندیک،
بزرگساالن مسنتر و افرادی که مشکالت
ر
ز
ز
بعض کودکان ممکن است دچار التهاب غیعادی شوند .اگر کودک بهبود نیمیابد یا جوش ،تب طوالی مدت ،چشمان صوری و یا دست
و پای متورم دارد ،درخواست مراقبت پزشیک کنید.
های برای حفظ امنیت همه
گام ی
ز
ز
ز
 محدود کردن سفرهای غیضوری خارج از میل.
ی
 ماندن در ز ز
ناخوش.
میل در صورت احساس
 حفظ فاصله دو ر
میی از دیگران و زدن پوشاننده صورت.
ز
رز
ضدعفوی کننده الکیل.
شست دستان و استفاده از

ز
 پرهی از لمس صورت با دستان نشسته.
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پوشاندن رسفه یا عطسه با آرنج یا یک دستمال.
ز
ز
ضدعفوی کردن سطوح پرتماس.
تمی کردن و
دانلود .COVID alert mobile app

ماسک و پوشاندن صورت
آیتنامه ماسک تورنتو همه را ملزم به استفاده از ماسک یا پوشاننده صورت در فضاهای عمویم داخیل کرده است TTC .ز
نی ز
ز
آیتنامه ماسک
اکتی  ،2002زدن ماسک در فضاهای عمویم داخیل و وسایل نقلیه انتاریو اجباری است .پوشیدن ماسک یمتواند به
مشابیه دارد .از  3ی
ر
ز
کاهش انتشار  COVID-19کمک کند .مهم است که به حفظ فاصله اجتمایع ،شست مرتب دستها و ماندن در خانه در مواقع بیماری
ادامه دهیم.
اگر عالئم داشتم چه کار کنم
ارزیای در نزدییک
اگر یک یا چند عالئم  COVID-19دارید ،یا با فرد مبتال به  COVID-19تماس نزدیک داشتید ،آزمایش بدهید .از یک مرکز
ی
خود ،وقت بگیید .ز
زمای که منتظر نتیجه آزمایش هستید ،در خانه بمانید و خود را ایزوله کنید.
منظور از ایزوله کردن ،ماندن در خانه است ،زیرا ممکن است مبتال باشید .بیون و به مکانهای عمویم نروید یا از وسایل حمل و نقل عمویم
استفاده نکنید .آنالین خرید کنید یا از یک دوست بخواهید اقالم را برای شما بیاورد .اگر نیاز به کمک برای رفع عالئم دارید ،با فراهمکننده
خدمات درمان خود تماس بگیید .اگر شما یا فرد دیگری مشکل تنفیس دارد ،با  911تماس بگیید.
تهویه یا جریان هوا
ز
جریان هوای خوب یمتواند به کاهش انتشار  COVID-19کمک کند .برای اطمینان از وجود جریان خوب در ز
میل:






در صورت امکان و امنیت ،در و پنجره را باز کنید.
سیستم گرمایش و تهویه خود را خوب نگهداری کنید.
از ر
ی
فیلی دارای باالترین کار یای استفاده کنید که با وسیله گرماییس ،تهویه هوا و غیه شما سازگار است.
وقن از فنهای ز
ر
سقف یا قابل حمل استفاده یمکنید ،از گردش جریان هوای رو به باال استفاده کنید.
محوطه اطراف تهویه را خایل از وسایل و غیه نگهداری کنید.

مداریک وجود ندارد که نشان دهد پاک کنندههای قابل حمل هوا یمتوانند از انتشار  COVID-19جلوگیی کنند ،اما تهویه خوب در فضاهای
ر
مناطف فاقد تهویه خوب ،مثل اتاقهای بدون پنجره مفید باشند،
داخیل ،یمتواند کمک کند .پاککنندههای هوای قابل حمل ممکن است در
کالهبداری و هرزنامه باشید
مراقب
ر
ر
محصوالی را خریداری نکنید که ادعا یمکنند از شما در برابر  COVID-19محافظت یمکنند.هیچ داروی تایید شده برای جلوگیی از
 COVID-19وجود ندارد .اطالعات شخض خود را به تماسگیندگان ناخواسته ندهید .کارکنان اداره بهداشت عمویم تورنتو هرگز از شما
ز
تامت اجتمایع نیمکنند.
درخواست شماره کارت اعتباری یا بیمه
اطالعات بیشتر
از تارنمای  toronto.ca/COVID19بازدید کرده یا با شماره  416-338-7600تماس بگیید.
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