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دکتر محافظت در برابر سرایت

خطاب به افرادی که همین اخیرا ً اطالع یافته اند که به بیماری کووید 19-دارند
در مدتی که منتظر هستید واحد ردیابی سرایت با شما تماس بگیرد این اطالعات را برای کارهایی که بایستی انجام دهید ،دریافت می
کنید.
سرفه ،گلودرد ،تب و سردرد همراه باشد .این بیماری برای اغلب قریب به اتفاق
عفونت کووید 19-ممکن است خفیف و بطور مثال با ُ
افراد خود به خود برطرف می شود ولی برخی از افراد ممکن است عالئم شدید بیماری همراه تب شدید و ناراحتی تنفسی داشته باشند که
بایستی به شماره  1177زنگ بزنند .اگر باردار هستید همیشه بایستی با درمانگاه مادران تماس بگیرید و بپرسید بیماری کووید 19-برای
شما چه مفهومی دارد.
سرایت دهندگی
کوتاهترین مدت سرایت دهندگی  1روز پیش از بروز اولین عالئم بیماری  7 +روز دیگر است ولی آنموقع بایستی خود را در روزهای
 6و  7کامالً سالم و تندرست احساس کنید در غیر اینصورت مدتی دیگر نیز سرایت دهنده هستید.
در مدت انتظار برای تماس تلفنی از سوی واحد ردیابی سرایت موارد زیر را انجام دهید:
 مرخصی استعالجی بگیرید ،یا اگر احساس می کنید سرحال هستید با موافقت رئیس خود از خانه کار کنید
 یادداشت کنید در کجا احتماالً بیماری به شما سرایت کرده است .در اغلب موارد  5تا  7روز قبل از اینکه مریض شوید بیماری
به شما سرایت کرده است.
 افرادی را که از یک روز پیش از بروز عالئم بیماری به بعد مالقات کرده اید ممکن است در معرض سرایت قرار گفته باشند.
شما بایستی با آنها تماس بگیرید و به آنها اطالع دهید که ممکن است بیماری به آنها سرایت کرده باشد و بایستی از دیگران
فاصله بگیرند و در صورت بروز خفیف ترین عالئم بیماری آزمایش بدهند .اگر الزم شود که آنها آزمایش بدهند بایستی تا
دریافت جواب آزمایش در خانه بمانند.
 اگر در محل کار یا در مدرسه بوده اید بایستی به رئیس یا مدیر مدرسه تماس گرفته و احتمال سرایت بیماری را اطالع دهید.
 اگر با افراد دیگری زندگی می کنید ممکن است بیماری به آنها هم سرایت کرده باشد .همه افراد خانوار صرفنظر از سن و سال
بایستی در خانه بمانند و به مدت هفت روز از روزی که شما آزمایش داده اید حتی اگر احساس می کنند سالم و سالمت هستند،
به محل کار مدرسه یا فعالیت های اوقات فراغت نروند .طبعا ً افرادی که می توانند کار یا تحصیل کنند می توانند از خانه
اینکار را بکنند .افرادی که در  6ماه گذشته آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمری ( )PCRبرای بیماری کووید 19-آنها مثبت بوده
شامل این مقررات نیستند.
 oافرادی که نمی توانند از خانه کار کنند و به گواهی برای پول سرایت دهندگی نیاز دارند ،وقتی واحد ردیابی سرایت
با آنها تماس می گیرد این گواهی را از دکتر تیم واحد ردیابی سرایت دریافت می کنند ،حتی اگر این تماس مدتی بعد
گرفته شود.
 oافراد تماس در خانوار در سنین  16ساله و باالتر بایستی بین روزهای  5تا  7آزمایش کووید 19-بدهند .اگر جواب
آزمایش منفی باشد می توانند به محل کار ی تحصیل خود برگردند ولی بایستی  7روز دیگر با احتیاط رفتار کنند.
 oافرا کوچکتر فقط در صورتی آزمایش می دهند که دکتر ردیابی سرایت توصیه کند.
 oآندسته از افراد تماس در خانوار که دارای عالئم بیماری باشند بایستی آزمایش بدهند.
 مطالب بیشتر در بارۀ این بیماری را در این وبسایت بخوانید www.1177.se
 اگر دچار بیماری شدید بشوید بایستی به شماره تلفن  1177زنگ بزنید.
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