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دکتر محافظت در برابر سرایت

اطالع رسانی به دانش آموزان دبیرستانی که در محیط مدرسه با یک فرد مبتال به کووید 19-تماس
نزدیک داشته اند
یکی از افرادی که شما اخیرا ً با او در مدرسه تماس داشته اید دارای بیماری کووید 19-است و ممکن است این بیماری به
شما سرایت کرده باشد .با اطمینان نمی توان گفت که بیماری به شما سرایت کرده یا مریض می شوید .مهم است که به عالئم
بیماری توجه شود ،مسئولیت پذیر باشیم و بیماری را به دیگران سرایت ندهیم.
از  2تا  14روز از سرایت بیماری طول می کشد تا مریض شوید ،معموالً  5روز طول می کشد.
سرفه ،گلودرد ،سردرد ،دردهای عضالنی ،آبریزش بینی،
عالئم عادی بیماری کووید 19-کدامند؟ عالئم این بیماری تبُ ،
کاهش حس بویائی و چشائی و ناراحتی شکم همراه با اسهال است .این عالئم نرد اغلب افراد خفیف هستند و آدم کمی
مریض می شود ،ولی برخی دچار ناراحتی تنفسی شده و به درمان بیمارستانی نیاز دارند.
سرفه می کند یا حرف
بیماری کووید 19-چگونه سرایت می کند؟ از راه سرایت قطره ای و تماس .وقتی یک نفر عطسه ُ ،
می زند قطرات سرایت کننده در هوا تشکیل می شود .در اینصورت ویروس به فردی که نزدیک او باشد سرایت می کند.
وقتی آن قطرات روی اشیاء یا سطوح مختلف بیفتند سرایت ممکن است از آنجا ،معموالً توسط دستها صورت گیرد .اگر
کسی بدون آنکه دستهای خود را شسته باشد به چشم یا بینی خود دست بزند ،ویروس می تواند از این راه وارد بدن او
بشود .از اینرو مهم است که از دیگران فاصله بگیرید و دستهایتان را اغلب بشوئید.
شما در مدت  14روز از روزی که فرد سرایت دهنده را مالقات کردید بایستی موارد زیر را رعایت کنید:


شما بایستی توجه فوق العاده ای به عالئم بدن خود داشته باشید که ممکن است عالئم کووید 19-باشد .اگر دچار
عالئم بیماری بشوید ،حتی اگر این عالئم خفیف باشند نیز بایستی بالدرنگ خود را منزوی کرده و از مالقات با
دیگران خودداری کنید .شما بایستی آزمایش کووید 19-انجام دهید که وسائل آنرا از وبسایت  1177.seسفارش
می دهید .اگر شناسه بانکی ندارید نیز دستورالعمل اجرائی وجود دارد .اگر تابعیت سوئدی ندارید برای آزمایش
دادن با درمانگاه خودتان تماس بگیرید .حتی اگر جواب آزمایش شما منفی باشد نیز بایستی به عالئم بدن خود توجه
داشته باشید.



اگر عالئم شدید بیماری داشته باشید ،حال تان ناگهان وخیم شود و بطور مثال در حالت استراحت دچار ناراحتی
تنفسی بشوید با راهنمای خدمات درمانی از طریق شماره  1177تماس بگیرید.



حتی االمکان افراد کمتری را مالقات کنید ،از دیدار با دوستان خودداری کرده و از فعالیت های اوقات فراغت و
شرکت در جشن ها و میهمانی ها که با دیگران در تماس قرار می گیرید ،خودداری کنید .همچنین از رفتن به
فروشگاهها و بودن در اماکن همگانی و سفر با وسائل نقلیه همگانی نیز خودداری کنید .با این حال از افرادی که
بایستی مالقات کنید هم در فضای داخلی و هم در هوای آزاد (یک و نیم تا  2متر) فاصله بگیرید .شما ممکن است
درست پیش از اینکه احساس کنید مریض هستید سرایت دهنده بیماری باشید.
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درس و مدرسه ام چه می شود؟ تصمیم با مدیر مدرسه است .ممکن است در یک دورۀ  14روزه از راه دور تدریس شوید.
اگر من قبالً بیماری کووید 19-داشته ام نیز همین اطالعات ِصدق
می کند؟ اگر در  6ماه گذشته آزمایش داده باشید و بیماری کووید 19-برای شما تشخیص داده شده باشد یا آزمایش خون داده
باشید و نشان داده باشد که علیه بیماری کووید 19-پادتن دارید (آزمایش در آزمایشگاه و با معیارهای واجد شرایط اداره
تندرستی همگانی سوئد انجام شده باشد) این اطالعات شامل شما نمی شود .در عین حال نسبت به عالئم جسمانی خود توجه
کنید ،اگر مریض بشوید در خانه بمانید تا کامالً صحیح و سالم بشوید.
مطالب بیشتر در وبسایت se.1177
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