
 

 

 

 

 

کدام   19-یدو عمده ترین اعراض بیماری کو 

 ها اند که باید من مراقب آن باشم؟

ن ویروس برای مدت  19-یدو افراد مصاب به بیماری کو  .1 ممکن با داشت 
فت روز، قبل از آنکه اعراض 14ایل  1 ، نمایند  و عالیم آن پیشر

 باشند.   داشتهمریضن احساس 
( و رسفه  .2

ی
 )احساس گرفتگ

ی
عمده ترین اعراض عبارت از تب، خستگ

 باشند. خشک یم
بدون نیاز به تداوی  19-یدو در بسیاری موارد افراد مبتال به بیماری کو  .3

 شوند. ویژه از این بیماری شفایاب یم
مانند مشددتالت تنف دد،  ،را  اعراض شدددیدمردم در برخن موارد ممکن  .4

 
ی
ول، ) قفس سینه( درد صدری قفس سینه، گرفتگ قابل کنی  ، تب غیر

را تجربه کبودی لبها و صددددددددددددددورت و   یا اسددددددددددددددتفرا  و اسددددددددددددددهال دوامدار 
 . نمایند 

شته دا 19-یدو هرگاه من اعراض بیماری کو 

باشم و یا مشکوک باشم که من به این 

 ؟چی کارکنمباید بیماری مبتال شده ام، 
 هرگاه شما اعراض را تجربه مینمایید، لطف .1

 
در نظر داشت رهنمود  با  ا

ن صیح محیل ن وزارت صحت و مسوولتر خویش تماس  مسوولتر
 . های آنها عمل نمایید وده و به توصیهحاصل نم

  لطف .2
 
 . )اگر دارید( کارت بیمه صیح خویش را با خود داشته باشید ا

 لطف .3
 
 را رعایت نمایید.  قرنطینه هایتوصیهاقدامات  ا

در خانه ) ثال ، ماز هرگونه تماس فزیگ با دیگران خودداری نمایید  .4
ن مهمان خودداری نمایید، خانه خویش را به مقصد  خویش از داشت 

ن به وظیفه ترک ناقارب دیدن دوستان و   (. کنیدیا رفت 
 یم اگر  .5

ی
 لطف کنید،شما به تنهایی زنده گ

 
روزانه با اعضای خانواده و یا  ا

های کتبی تماس دوستان خویش از طریق تیلفون، ایمیل و یا پیام
و در مورد  ودهحاصل نمایید، تا آنها از صحت شما اطمینان حاصل نم

 شما آگایه حاصل نمایند.  حالت صیح
 یماگر  .6

ی
 لطف کنید،شما با اعضای خانواده خویش زنده گ

 
خود را تا ا

ید. حرکات یماقرنطینه ندیگران در یک اتاق جداگانه  حد امتان از 

ن دیگران  خویش را در داخل اتاق محدود سازید، تا از مصاب ساخت 

ی نمایید  ای . غذای خودرا جداگانه رصف نمایید()مثال ، جلوگیر

استفاده توسط نهاد ها، گروه کاری میل و شورا های میل شبکه 

ر پرسش های که راجع به انکشافی آقاخان به منظور پاسخدیه در براب

مطرح گردیده اند. محتویات این سند  19 –مدیریت بیماری کوید 

د.  س عامه قرار گتر  میتواند در صورت نیاز به دستر

 
 
 
 
 
 

 
 بپوشید که در موقع  .7

ی
یک ماسک صورت یک بار مرصف و یا خانگ

ک ن شما را بگونه مانند تشناب، بیبن و ده ،ورود شما به ساحات مشی 
 کامل بپوشاند. 

ن  منظم و مکرر  طور به .8 های خویش با آب و صابون ادامه دستشست 
 دهید. 

ل  ضد عفوین کننده )بلیچ(از یک مایع  .9 ن و یا سایر مواد شستشوی مین
ل خویش استفاده نمایید.  ن ن سطوح در مین به منظور ضدعفوین ساخت 
ند   با آن تماس صورت میگیر

، روی سطوخ تمرکز نمایید که بیشی 
ن ها هامانند ر  های و ساکت ، دستگیر های دروازه و سویددددچرو، روی میر
ه.  برق ن شوید که قبال د ض)هنگام  و غیر  مطمتر

 . (اید-ودهبرق آنرا قطع نمعفوین کردن وسایل برق 
فت مینمایند  .10 د یا شدت یم هرگاه اعراض شما بگونه فوری پیشر به گیر

فهرست ارائه شده در فوق مراجعه  بههای طبی باشید )دنبال کمک
 نمایید(. 

راجع به حالت صیح  حوی تانسا به شفاخانه و یا کلینیک صیح .11
که از شما خواسته شود به آنجا خویش اطالع دهید و رصف زماین  

مراجعه نمایید. با توجه به اقدامات دولت شما در راستای مدیریت 
ییا همه پاندییم  شود مستقیم خواستهممکن از شما  19 –ید و کو   گیر

 
ا

 برویید.  مراکز تسهیالت قرنطینهبه یگ از 
 

بیماری  و عالیم توانم اعراضمن چگونه یم

 را در خانه تداوی نمایم؟ 19-کووید

 ثال م همیشه قبل از مرصف نمودن ادویه جات با یک کارکن صیح .1
، پرستار و یا فارمسست( مشوره نمایید. )  داکی 

ن )حرارت ، هرگاه شما اعراض خفیف .2 درجه  38مانند تب درجه پایتر
مانند  ،نمایید، ادویه جاتسانب  گرید(، رسفه و   یا عطسه را تجربه یم

بتپاراستامو  توانند های چوشیدین گلو یمهای رسفه و تابلیتل، رسر
ه یک ماهه این ادویه  راحت کننده باشند. کوشش کنید تا حداقل ذخیر

ل داشته باشید.  ن ورت اولیه را در مین  جات رصن
وئیدی  .3 سی   و یا ادویه ضد التهایی غیر

ن از مرصف ادویه ایبوپروفتر
 خودداری نمایید. 

ه یک ماهه ادویه جات امراض همچنان کوشش کنید تا حداقل ذ .4 خیر
مزمن که امتان دارد توسط داکی  معالج شما برای تان تجویز گردیده 

ل ) مانند ، باشد  ن ادویه جات فشار خون بلند و بیماری شکر( را در مین
 داشته باشید. 

که شما در مورد   19 –ید و هرگز از تداوی های مرتبط به بیماری کو  .5
  هایدروک های شخض شنیده اید، مانند ها و یا شبکهآن از رسانه

وهای کاری کشوری و کونسل ، (AKDNیی آقاخان )توسعه نهادهای شبکهاستفاده  این برگه جهت دیه در برابر میل به منظور پاسخنتر

 برای مراجع عموم باشد. تواند یم در صورت لزوم ین. محتویات اباشد یم 19 –ید و راجع به مدیریت بیماری کو  مدوامی هاپرسش
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 19-دیو کو   بیماریهای مکرر در مورد پرسش جهت –یی آقاخان شبکه توسعهبرگۀ 

 



، استفاده نه نمایید، مگر اینکه توسط داکی   ن ن و یا کلوروکتر کلوروکتر
رای گردیده باشد، چون این ادویه جات دا  یا توصیه معالج شما تجویز 
( ) مانند ، عوارض جانبی  . به را به همراه دارد از دست دادن شنوایی

 19 –خاطر داشته باشید که در حال حارصن برای تداوی بیماری کوید 
 هیچگونه تداوی مشخص وجود ندارد. 

 آب .6
ن
 و سایر مایعات بنوشید.  (متان جوشاندهاد )در ح مقدار کاق

 غذا رصف نم .7
ن
ن  ودهبه اندازه کاق احت نمایید. از شامل ساخت  و اسی 

یجات در رژیم غذایی خویش اطمینان حاصل نموده 
ن میوه جات و سیی
 . بخوابید ساعت  8و شبانه حداقل 

فت نم .8  ، کمکیابد وده و شدت یمهرگاه اعراض شما بگونه فوری پیشر
ای طبی را جستجو نمایید )به فهرست ارائه شده در فوق مراجعه ه

 نمایید(. 
به خدمات امبوالنس شوید، شما با یک حالت عاجل روبرو یمهرگاه  .9

س  باشد )به رهنمود نزنگ بزنید، البته در صورتیکه قابل دسی 
ن محیل  خویش مراجعه نمایید(.  مسوولتر

 

من چگونه بدانم که چی وقت به شفاخانه 

 مراجعه نمایم و چی وقت در خانه بمانم؟

ن  با  مانند تب، خفیف و عالیم هرگاه شما اعراض .1 در حدود درجه پایتر
در خانه و  آنرا  توانید یم ،د( و رسفه داشته باشید ادرجه سانب  گر  38) 
 ساده حد تا  استفاده از ادویه جات آرام کنندهبا 

ی
عالج یا رسیدگ

 نمایید، پس باید در خانه بمانید. 
نمایید که اعراض شما بگونه فوری  به داکی  مراجعهرصف زماین  .2

فت  های طبی مراقبتیازمند نو شما نموده و شدت یافته باشد، پیشر
 . (باشید )به فهرست ارائه شده در فوق مراجعه نمایید

به شفاخانه و یا کلینیک صیح خویش راجع به حالت صیح خود  .3
اطالع دهید و رصف زماین که از شما خواسته شود به آنجا مراجعه 
یا  نمایید. با توجه به اقدامات دولت شما در راستای مدیریت پاندییم

 مستقیمکه شود   خواستهممکن از شما  19 –ید و کو   ه گیر بیماری هم
 
 ا

 برویید.  هقرنطینتسهیالت  مراکز به یگ از 
کنید، به خدمات امبوالنس هرگاه شما یک حالت عاجل را تجربه یم .4

س  باشد )به رهنمود نزنگ بزنید، البته در صورتیکه قابل دسی 
ن محیل  خویش مراجعه نمایید(.  مسوولتر

  لطف .5
 
 . )اگر دارید( صیح خویش را با خود داشته باشید  کارت بیمها

 

هرگاه نیاز داشته باشم که به شفاخانه و یا 

خویش مراجعه نمایم،  کلینیک صیح محیل

 ؟د بکنمیچی با

رصف زماین خانه خویش را ترک نمایید که اعراض شما بگونه فوری  .1
فت نموده و شدت ی )به فهرست ارائه شده در فوق  افته باشد پیشر

 مراجعه نمایید(. 
راجع به حالت صیح خویش اطالع  به شفاخانه و یا کلینیک صیح .2

نمایید.  دهید و رصف زماین که از شما خواسته شود به آنجا مراجعه

 یا همه با توجه به اقدامات دولت شما در راستای مدیریت پاندییم
ی  شود مستقیم خواستهممکن از شما  19 –ید و کو   گیر

 
راکز مبه یگ از ا

 برویید.  تسهیالت قرنطینه
هرگاه شما نیاز داشته باشید که به کلینیک صیح محیل خویش بخاطر  .3

 از ، لطفمرتبط نباشد مراجعه نمایید  19-ویدو مورد که با بیماری ک
 
ا

ید.  آنها در مورد  قبل با آنها تماس حاصل نموده و وقت مالقات بگیر
 آن به شما 

ی
 خواهند داد.  معلومات چگونگ

که به شفاخانه یا کلینیک صیح مراجعه   خواسته شود هرگاه از شما  .4
ون شدن از نمایید، در آنصورت قبل  ن  از بیر ماسک یا پارچه نیحن  با  مین

که بیبن و دهن شما   بپوشانید، به گونۀ را  تان دهن و بیبن  یا دستمال
کامل بپوشاند. تا حد امتان کوشش کنید تا از استفاده از   ه طور را ب

 رت عامه خودداری نمایید.  ترانسپو 
ن با شفاخانه همرایه یم در تعداد اعضای خانواده را که شما را  .5 کنند رفت 

 فرد محدود سازید.  به یکرصف 
به خدمات امبوالنس شوید، هرگاه شما با یک حالت عاجل روبرو یم .6

س  باشد )به رهنمود نزنگ بزنید، البته در صورتیکه قابل دسی 
ن محیل  خویش مراجعه نمایید(.  مسوولتر

 لطف .7
 
 . )اگر دارید( کارت بیمه صیح خویش را با خود داشته باشید   ا

 

آیا زمانیکه من از یک عضو مریض خانواده 

ز به  خویش مراقبت مینمایم، خودم نت 

 موارد احتیایط ویژه نیاز دارم؟ اقدامات و 
بیل، به عنوان ک  که از یک عضو مریض خانواده خویش مراقبت  .1

ن مراقبت نمایید. مینمایید، خییل  ها حایز اهمیت است تا از خود نیر
های قبل از تماس با عضو مریض خانواده تان، باید دستکش .2

را که بیبن و دهن شما  یا دستمال بار مرصف یک محافظب  و ماسک
 استفاده نمایید.  را بگونه کامل بپوشاند 

ریض یا هم به فرد م های خویش را بعد از هر تماسهمیشه دست .3
شستشو نمایید )حب  اگر  تماس نموده است، آن فرد در سطوح که 

 شما دستکش محافظب  نیر پوشیده باشید(. 
تب  بروز از صحت خود از نزدیک نظارت نمایید، به ویژه از لحاظ  .4

تست یا  شود تا درجه حرارت خویش را روزانه دو مراتبه)توصیه یم
یم را تجربه مینمایید، اقدامات نمایید(. هرگاه اعراض و عال  آزمایش

مناسب را )مطابق هدایات ارائه شده در این رهنمود( روی دست 
ید.    گیر

مانند بیماری شکر و یا فشار ، هرگاه شما از یک حالت صیح مزمن .5
، اطمینان حاصل نمایید تا ادویه خویش هستید خون بلند برخوردار 

نمایید. بگونه منظم را مطابق توصیه داکی  معالج خویش استفاده 
سطح شکر خون و فشار خون خویش را معاینه نمایید و در صورت 
ات به داکی  معالج خویش در زمینه اطالع دهید.   هرگونه تغییر

ن  .6 احت نمایید. شامل ساخت   غذا رصف نمایید و اسی 
ن
به اندازه کاق

یجات  ن و  اولویت دهید  خویشدر رژیم غذایی را میوه جات و سیی
 . بخوابید ساعت  8شبانه حداقل 

ن فعالیت .7  بسازید، و نیر
ل بیشی  ن جستجو  راه های را های تان را در مین

ل از لحاظ رواین و جسماین  ن به طور با  نمایید که بر مبنای آن در مین
 سهیم باشید. و فعال  قاعده
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های خویش با آب و صابون ادامه به شستشوی منظم و مکرر دست .8
های ناشسته به چشم ها، بیبن و دهن خویش تماس دهید. با دست

حاصل نکنید )به عنوان یک قاعده عمویم، از تماس به صورت 
 خویش خودداری نمایید(. 

 تاندر خانه ) ثال ، ماز هرگونه تماس فزیگ با دیگران خودداری نمایید  .9
ن مهمان خودداری نمایید، خانه خو  را به مقصد دیدن  یشاز داشت 

ن به وظیفه ترک نه نمایید(.  قاربو ا دوستان  و یا رفت 
فت  .10 به دنبال  یابد،یا شدت یمهرگاه اعراض شما بگونه فوری پیشر

 فهرست ارائه شده در فوق مراجعه نمایید(.  بههای طبی باشید )کمک
به خدمات امبوالنس شوید، گاه شما با یک حالت عاجل روبرو یمر ه .11

س  باشد )به رهنمود نزنگ بزنید، البته در صورتیکه قابل دسی 
ن محیل  خویش مراجعه نمایید(.  مسوولتر

 

توانم از انتشار ویروس در من چگونه یم

ی نمایم؟ ل خویش جلوگت  ز  متز
را تجربه مینمایند، آنها  و عالیم هرگاه افرادی در خانواده شما اعراض .1

)قرنطینه( تجرید  جدا نگهداشته در یک اتاق جداگانه را از دیگران
نمایید. حرکات آنها را در داخل اتاق محدود سازید، تا از مصاب 

ی نمایید  ن دیگران جلوگیر
 جداگانه در اتاق باید غذایی ) مثال  ساخت 
کبه ساورود  هنگام مریض د فر (. شودرصف   مانند ، حات مشی 

، روی حوییل یا  ن  بیبن و دهن خویش را بگونه کامل باید  تشناب، دهلیر
 با ماسک یکبار مرصف باید بپوشانند. 

های خویش با آب و صابون ادامه به شستشوی منظم و مکرر دست .2
ن هریک از دهید )اطمینان حاصل نمایید که  اعضای خانواده شما نیر

 این کار را انجام دهند(. 
ید ها، بیبن و دهن خویش تماس ناشسته به چشم هایبا دست .3 نگیر

 لطف به عنوان یک قاعده عمویم،)
 
از تماس به صورت خویش  ا

 خودداری نمایید(. 
نید، دهن خویش را توسط یک زمانیکه رسفه یم .4 ن کنید و یا عطسه میر

دستمال کاغذی بپوشانید، سپس دستمال کاغذی را در داخل یک 
های خویش را دستبه ادامه آن  و  انداختهباطله داین رسپوشیده 
 لطفشستشو نمایید )

 
 (. نکنیدهای خویش رسفه دست روی در  ا

ل  ضد عفوین کننده )بلیچ(از یک مایع  .5 ن و یا سایر مواد شستشوی مین
ل خویش استفاده نمایید.  ن ن سطوح در مین به منظور ضدعفوین ساخت 

ند روی سطوخ تمرکز نمایید که بیشی  با آن تماس صورت  ، میگیر
ن ها، دستگیر های دروازه و سویددددچهامانند ر  های  و ساکت رو، روی میر

ه.   برق و غیر
فت مینمایند  و عالیم هرگاه اعراض .6 یا شدت  شما بگونه فوری پیشر

د یم فهرست ارائه شده در فوق  بههای طبی باشید )به دنبال کمکگیر
 مراجعه نمایید(. 

ن اسباب و وسایل .7 یک ساخت  و سایر  ی پاک و ظروفمانند رو  ،از رسر
 تا حد امتان خودداری نمایید.  اشیا و وسایل شخض

و در  ودهاز صحت خود و اعضای خانواده از نزدیک نظارت نم .8
آنها از خود اعراض و عالیم چون رسفه، تب و یا  کدام از صورتیکه  

ید.   مشتالت تنفس نشان دهند، اقدامات مناسب را روی دست گیر
ن صیح ساحوی   تان تماس حاصل نمایید(.  )با مسوولتر

در خانه ) ثال ، ماز هرگونه تماس فزیگ با دیگران خودداری نمایید  .9
ن مهمان خودداری نمایید،  به هیچ خانه خویش از خویش از داشت 

ون نشوید مقصد دیدن دوستان و یا  وجه به  (. اقارب بیر
 

 دستورات توانم از کیس کهچگونه یم

فته   پیشر
ر
 DO NOTیا سند حقوق

RESUSCITITE(DNR)   را در خانه دارد

 مراقبت نمایم؟
ل  موجودیت .1 ن فته و یا حتم عدم احیاء در مین یک دستورالعمل پیشر

(DNR) های اسناد مرتبط به این را تایید نمایید.  از موجودیت نسخه
موضوع را جهت در خواست برای حفظ مدرک خویش با خود حفظ 

 داشته نزد خود نگهدارید. 
ن کوشش   .2 های خانه را کنید تا آکسیجن در اختیار داشته باشید. کلکتر

ده   فراهم گردد.  )ورود هوای تازه(باز نگهدارید تا زمینه تهویه گسی 
 داکی  معالج فرد مورد نظر تطبیق نمایید.  را مطابق توصیه ها ادویه .3
ن در صورت امتار را راحت نگهدارید، اما آنها را ظاشخاص مورد ن .4

تاق جداگانه نگهدارید. حرکات آنها را در داخل اتاق در ا و  تجرید 
ی نمایید  ن دیگران جلوگیر

 ثال ، ممحدود سازید، تا از مصاب ساخت 
یض باید فرد مر (. جداگانه رصف گردداتاق غذاهای شان باید داخل )

 بپوش
ی
 صصو د، به خیک ماسک صورت یک بار مرصف و یا خانگ

ک در موقع ورود  ن یا حوی مانند تشناب، ،به ساحات مشی  به  یلدهلیر
 د. نرا بگونه کامل بپوشانشان ن بیبن و دهگونه که 

ن صیح ساحویرهنمود  .5 امون  وزارت صحت و مسوولتر خویش را پیر
ی از انتشار بیماری کو   جد 19 –ید و جلوگیر

 
نمایید، مانند  ترعایا

ن منظم و مکرر دست ها با خودداری از تماس فزیگ با دیگران، شست 
لآب و صابون، عدم تماس با روی، ضدغفوین  ن ، نمودن سطوح مین

ه.   استفاده از دستمال یک بار مرصف جهت رسفه و غیر
از صحت خود و اعضای خانواده از نزدیک نظارت نمایید و در  .6

صورتیکه هر کدام آنها از خود اعراض و عالیم چون رسفه، تب و یا 
مشتالت تنفس نشان دهند، اقدامات مناسب را )مطابق هدایات 

ید.  ارائه شده در این رهنمود(  روی دست گیر
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خود و /یا خانواده  هباید قرنطینچه زمایز  •

 ؟پایان دهم را  ام
ن خویش خاتمه بخشید،  14توانید بعد از شما یم .1 روز به قرنطتر

ساعت )سه شبانه روز متمل بدون  72البته هرگاه شما یط 
مرصف ادویه( از خود اعراض و عالیم چون تب نشان ندهید و 

یه و توصبا مشوره )باشند.  یافتهبهبود به کیل سایر اعراض شما 
ان و م ن دکی   احوی تان(. سصیح سوولتر

ن خارج شدید، بعد از  .2 به حفظ  هنوز هم الزم استآنکه از قرنطتر
 فاصله خویش با دیگران ادامه دهید. 

روز هنوز هم مریض هستید، برای دریافت  14هرگاه با گذشت  .3
های الزم با داکی  معالج و   یا شفاخانه یا کلینیک صیح توصیه

 خویش تماس حاصل نمایید. 
 صیح، لطفقبل از رسیدن به شفاخانه و یا کلینیک  .4

 
به آنها اطالع ا

دهید و رصف زماین به آنجا مراجعه نمایید که از شما خواسته 
شده باشد. با توجه به اقدامات دولت شما در راستای مدیریت 

ی   پاندییم ممکن از شما مطالبه شود  19 –ید و کو یا همه گیر
 مستقیم
 
 برویید.  هقرنطین مراکز  به یگ از ا

 

 آیا پرسیسر دارید؟

   
ر
  در مورد به بخش ویژه معلومای

 مراجعه نمایید:  19-کووید

https://www.akdn.org/akdn-

updates-covid-19 
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