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 چه میدانیم 19-یدودر مورد کو

 19-دکووی

 امددا ،میسددازد متضددرر را هددا شدد  عمدددتا   ویددرو  ایدد  میگددردد  ناشددی ،کرونددا جدیددد ویددرو  از کدده اسدد  تنفسددی مددر  یدد  19-یدددوکو

 بدددی  از ویدددرو  ازاینکددده بعدددد حتدددی میباشدددند، مبدددتا 19-کوویدددد ویدددرو  بددده افرادیکددده بعضدددی کندددد  وارد صددددمه نیدددز مغدددز و قلددد  بددده میتواندددد

 مفاصددد ، درد سدددرفه، نفددد ، کوتددداهی خسدددتگی، احسدددا  شدددام  ویدددرو  ایددد  مدددد  دراز عایددد  میکنندددد  تجربددده را عایددد  هدددا مددداه بدددرا  میدددرود،

  میباشد  مو ریز  و جلد خار  تمرکز، در مشک  قل ، بلند ضربا 

 ایددد  اسددد   موجدددود اونتددداریو در حاضدددر حدددا  در ویدددرو  ایددد  دیگدددر مختلددد  اندددوا  میکندددد  تغییدددر و داشدددته جهددد  پیوسدددته کروندددا ویدددرو 

  میگردد  تر شدید امرا  باعث و میکنند پخ  گی ساده به را عفون  ها ویرو 

 انتقال

  انتقا  ای  انتقا  می یابدمصا  شخص از تما  نزدی  با  ا  اغلب که شود، می پخ  هوا در معلق ذرا  و تنفسی قطرا  توسطای  ویرو  

 ، شرو  میشود   در شخص مصا  نمایا  شد  عای قب  از ویرو  

 

 در حاال  ذی  پخ  شده میتواند: 19-کووید

  هنگا  آغو  گرفت  و بوسید 

 زمانیکه مرد  در تما  نزدی  باه  تجمع میکنند، صحب  میکنند، آواز میخوانند، عطسه میزنند و سرفه میکنند 

  بدو  رعای  فاصله اجتماعی، برا  مد  طوالنی صحب  میکنند  زمانیکه اشخاص 

 در محا  مزدح  سربسته 

   و سپ  لم  نمود  ده ، بینی و چشما  19-کوویدهنگا  لم  نمود  سطح آلوده با ویرو 

معلوما  و یا از طریق آ ، تثبی  نشده اس   )وینتیلیش ( سیست  تصفیه هوا از طریق ، در فاصله زیاداز طریق هوا در  19-کوویدانتقا  

 ، بدس  آورید  ، ایروسو  و وینتیلیش 19-کوویدانتقا  بیشتر در ای  زمینه را در بخ  

 یمعال

و ، اسها  از دس  داد  بو  و ذایقه، دلبد ، استفراغگلو درد ، ینی، ، ریز  آ  ببلعید ت ، سرفه، مشک  ویرو  کرونا معمو   عای 

افراد کهنسا  و اطفا  ممک  عای  عمومی چو  ت  و لرزه، سر روز بعد آشکار میگردد   14عای  ای  ویرو  میباشد   تنفسیمشک  

 د  داشته باشند  ضعیفی و یا عد  تعاد  بدرد عضا ، درد ، خوا  بی  از حد معمو ، سرچرخی، گنسی ، 

 

 احتمال عوارض و پیچیده گی

که نیازمند بستر  شد  در شفاخانه میباشند  میگیرند افراد کهنسا  و افراد دارا  مشکا  صحی بیشتر در معر  خطر جد  مریضی قرار 

روبرو میشوند  درصورتیکه وضعی  صحی طف  شما بهبود نمی یابد و یا رو   ،بعضی اطفا  با حاال  خیلی نادر که با التها  همراه اس 

دستا  و پاهایشا  پندیده گی پیدا میکند، فورا  به مرکز صحی  /یاوجلد طف  بخار یا خار  بوجود آید، ت  دوامدار داشته، چشما  شا  سرخ 

 مراجعه نمایید  

 همهاقدامات برای تأمین مصوونیت 

   را بگیرید   19-کوویدواکسی 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=about-covid-19-how-it-spreads
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19-symptoms/?accordion=symptoms-of-covid-19
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 سفر ها  غیر ضرور  بیرو  از منز  را محدود سازید  

 خود را معاینه کنید  و خود را منزو  کنید اگر احسا  مریضی میکنید، در خانه بمانید   

   دو متر فاصله بگیریدحد اق  از دیگرا  

  بپوشید  ماس سربسته و بیرو  که فاصله اجتماعی رعای  نشده نتواند، محا  در 

  استفاده نماییددارا  الکو  دستا  خویشرا بیشتر اوقا  بشویید و از مواد ضد عفونی کننده  

 خوددار  کنید،   با دستا  شسته نشدهاز تما  به رو  

   سرفه خویشرا با آستی  یا دستما  کاغذ  بپوشانید 

 سطح اشیا را که بیشتر در معر  تما  قرار دارند، پاک و ضد عفونی کنید  

 را دانلود کنید 19-اپلیکیش  آگهی در مورد کووید    

 اگر عالیم دارید، چه باید بکنید

در   تکمی  نمایید معاینا  خویشراتما  نزدی  داشته اید،  19-کوویددارید یا با شخص دارا  عای   19-کوویدای  ی  یا بیشتر عاگر شما 

 کنید  یا قرنطی  نا ، در خانه بمانید و خود را منزو  یهمجوار وق  ماقا  بگیرید  تازما  دریاف  نتایج معا مراکز یکی از

 

زیرا امکا  دارد، مصا  به ویرو  کرونا و از دیگرا ، حتی اعضا  فامی  دور باشید در خانه بمانید  اینس  که قرنطی  نمود هد  از 

وسایط ترانزی  عامه دور  کنید  خریدار  آنای  کنید یا از دوستا  خوی  بخواهید اشیا   شده باشید  بیرو  از منز ، از محا  عامه و

ا مورد ضرور  شما را از مغازه بیاورند  اگر برا  تسکی  عای  ویرو  به کم  نیاز دارید، به داکتر فامیلی خوی  تیلفو  کنید  اگر شما ی

 تیلفو  کنید   911شخص دیگر مشک  تنفسی دارد، به 

 جریان هوا ینتیلیشن یاو

 را کاه  دهد  بمنظور تأمی  جریا  خو  هوا در مناز  خوی : 19-کوویدخو  هوا میتواند پخ  شد  ویرو  جریا  

   کلکی  ها و دروازه ها را در صور  امکا  و مصوو  بود ، باز کنید 

   سیست  ها  گر  کننده و سرد کننده مناز  خویشرا فعا  نگهدارید 

  باکیفی  که با سیست  سرد کننده و گر  کننده و غیره وسای  بخوبی تطابق داشته باشد، استفاده نماییداز فلتر  

  هنگا  استفاده از پکه ها  سیار و نص  شده در سق ، جریا  هوا را به طر  باال عیار نمایید 

  سیست  تصفیه هوا دور نگهدارید   پیشرو فرنیچر و سایر لواز  منز  را از 

جلوگیر  کند، وجود ندارد، اما سیست  فعا  تصفیه هوا در  19-کوویدشواهد  مبنی براینکه وسای  تصفیه کننده سیار هوا میتواند از پخ  

وسای  تصفیه کننده سیار هوا میتواند در محا  بدو  سیست  تصفیه هوا مانند اتاق ها  کوچ  بدو  کلکی ، داخ  مناز  مفید بوده میتواند  

 و موثر باشد  مفید 

 19-کوویدواکسین 

که در اونتاریو استفاده میشود برا  اکثری  افراد، بشمو  افراد دارا  مشکا  صحی، سیست  ضعی  دفاعی بد ، زنا   19-کوویدواکسی  

، موثر میباشد  باآنکه گرفت  واکسی  19-کوویدحامله و شیرده، مصوو  میباشد  ای  واکسی  ها برا  جلوگیر  از امرا  جد  ناشی از 

واکسی  اجبار  نیس ، از همه باشنده گا  جدا  خواسته میشود تا هرچه زودتر خود را واکسی  کنند  معلوما  بیشتر را ازصفحه انترنیتی 

 ، بدس  آورید  19-کووید

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://covid-19.ontario.ca/covidalert?utm_source=mobile-app-organic&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-alert-mobile-app-english&utm_content=covid-alert-landing-page
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/04/95bd-COVID-19-How-to-Self-Isolate.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
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 تما  بگیرید   416-338-7600مراجعه نمایید و یا ه  به شماره  toronto.ca/COVID19 لطفا  به وی  سای  ما برای معلومات بیشتر:

http://www.toronto.ca/COVID19

