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Пешгирӣ ЯГОНА роҳи ҷилавгирӣ аз паҳншавии COVID-19 мебошад. 
Барои муҳофизати худ, хонаводаатон ва аҳли маҳаллатон аз тавсияҳои зерин пайравӣ кунед. 

  
     ДАР ХОНА БИМОНЕД 

• Аз хона танҳо барои харидани маводи зарурӣ, ба монанди маводи ғизоӣ ё ашёи рӯзгор бароед; 
• Аз истифодаи нақлиёти ҷамъиятӣ, таксӣ ё хадамоти муштараки нақлиётӣ худдорӣ намоед; 
• Агар чорае ба ҷуз истифодаи нақлиёти ҷамъиятӣ набошад, аз дигар мусофирон дар фосилаи бехатар қарор гиред ва ба 

чизе даст нарасонед; 
• Давлати шумо мумкин аст маҳдудиятҳои бештареро барои ҷилавгирӣ аз паҳншавии ин вирус ҷорӣ кунад – ин қоидаҳоро 

риоя кунед, то аз хатари сироятёбӣ худро эмин доред. 

 
     ДАСТОНАТОНРО БИШӮЕД 

• Дастонатонро бо собуну об ба муддати ақаллан то 20 сония ва ба қадри имкон тез-тез бишӯед; 
• Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо кафу пушти дастатон ва мобайни ангуштонатонро мешӯед; 

• Баъди дастшӯӣ дастонатонатонро ё бо дастмоли коғазӣ, ё ки ба тариқи табиӣ хушк кунед; 

• Ба чашмону бинӣ ва даҳонатон бо дастони ношуста даст нарасонед. 

 

     АЗ ТАМОСИ НАЗДИК БО ДИГАРОН ХУДДОРӢ КУНЕД 
• Ба ҷои кор, мактаб ва дигар ҷойҳое ки дар онҳо имкони будани мардуми зиёд бошад, ба монанди ҷойҳои ҷамъиятӣ, 

ҷашнҳои умумӣ ва толорҳои дуогузорӣ, наравед; 

• Бо дигарон тамоси наздики ҷисмӣ ба монанди дастфишорӣ ва оғӯш накунед; 

• Дар хонаи худ боздидкунанда надошта бошед, магар ин ки зарур бошад (барои мисол, ташрифи корманди тиб); 

• Аз тамоси наздик бо солхӯрдагон ва дигар одамоне, ки мумкин хатари баланди беморшавиро доранд, худдорӣ кунед; 

• Наберагонро аз падаркалону модаркалонашон дур нигоҳ доред (муҳим аст ки кӯдакон аз солхӯрдагон ва осебпазирон 
дур нигоҳ дошта шаванд); 

• Боварӣ ҳосил намоед, ки фазоҳои муштарак дар хонаи шумо ҷараёни хуби ҳаво доранд; тирезаҳоро ҳар ҷо имкон бошад, 
боз кунед; 

• Агар тамоси наздик бо дигар одамон имконнопазир бошад, ҳама вақт аз дигар одамон то 1 метр дур фосила бигиред. 

 

     БА ДАСТМОЛИ КОҒАЗӢ Ё ОРИНҶАТОН СУЛФА Ё АТСА ЗАНЕД 
• Ба рӯи дастонатон насулфед; 

• Ҳангоми сулфидан ё атса задан даҳону биниатонро бо дастмоли коғазӣ пӯшонед; сипас дастмолро ба даруни ахлотпартои 
сарпӯшдор бипартоед ва баъдан дастонатонро бишӯед. 

 

     ДАР ХОНА БИМОНЕД, АГАР БЕМОР БОШЕД 
• Агар шумо бемор бошед ё ки ягон аломати мазкур дар шумо зоҳир шуда бошад, аз оғози бемор шуданатон худро аз 

дигарон ба муддати 14 рӯз канорагирӣ кунед; 

• Дар хона худро аз аъзои хонаводаатон бо иқомат дар қисмати дигари хона дур нигоҳ доред; дар ҷойҳои муштарак аз 
аъзои хонаводаатон то 1 метр дур фосила бигиред; 

• Шумо метавонед худканорагириро баъди 14 рӯз қатъ кунед, агар таб ё ягон аломати дигарро надошта бошед; 

• Баъди худканорагирӣ фосила гирифтан аз дигар одамонро идома диҳед; 
• Агар шумо баъди 14 рӯз ҳанӯз ҳам бемор бошед, бо духтур ё дармонгоҳи тандурустии маҳаллиатон барои тавсия дар 

тамос шавед (ба дармонгоҳ наравед то он ки аз шумо дархост нашудааст). 

Гурӯҳҳои дар риски баланд қарордошта: 
▪ Одамони 70-сола ва аз он боло 
▪ Занони ҳомиладор 
▪ Одамоне ки бо мушкилоти беҳдоштии асосӣ 

ба монанди бемориҳои қалб, бемории қанд, 
нафастангӣ ва саратон зиндагӣ мекунанд 

Аломатҳо: 
▪ Маъмулӣ: таб, сулфа, мушкили нафаскашӣ 
▪ Шадид: Дарди доимӣ ва вазнинӣ дар 

қафаси сина, тангии нафас, парешонии 
рӯҳӣ, лабон ё чеҳраи кабудмонанд ва ғ. 
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Вируси куруно ё COVID-19 вируси наве мебошад, ки бо қатраҳои оби даҳон ё қатраҳои бинии 
шахси сироятшуда ҳангоми сулфидан ё атса задани ӯ паҳн мешавад. COVID-19 танҳо “зуком” нест, 

балки он вогиртар аст ва метавонад тавассути мардум тез паҳн шавад. 
 


