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 دانیمچه یم COVID-19درباره 

COVID-19 

COVID-19 و مغز هم  تواند روی قلبگذارد، اما یمها اثر یمیک بیماری تنفیس ناشی از یک ویروس کرونای جدید است. آن به ویژه بر ریه

عالیم بلندمدت ممکن است ها بعد از رفع عفونت عالیم دارند. شوند، ماهیم COVID-19اثر بگذارد. بعضی افرادی که مبتال به عفونت 

 نفس، رسفه، درد مفصل، تپش قلب، مشکل تمرکز، جوش پوستی یا ریزش مو باشد. 
ی

، تنگ
ی

 شامل خستگ

 

 کرده و تر عفونت را منتشی د. آنها سادهندر انتاریو وجود دار  های مختلفگونهاکنون  دهد. ویروس کرونا همچنان به جهش و تغییر ادامه یم

 شوند. یم تر موجب بیماری جدی

 انتقال

COVID-19 تواند شود. انتقال یمایجاد یمشود که اغلب از تماس نزدیک با فرد مبتال های تنفیس و ذرات معلق منتشی یماز طریق قطره

وع عالیم در فرد اتفاق بیفتد.   قبل از رسی

 

COVID-19 شود: در موارد زیر منتشی یم 

 هنگام تبادل بوسه و بغل 

  کنندکنند یا رسفه یمخوانند، عطسه یمخندند، آواز یمکنند، یمشوند، صحبت یمجمع یموقتی مردم دور هم 

 کنند فاصله را رعایت کنندکنند و فراموش یموقتی مردم ایستاده و صحبت یم 

 در فضاهای بسته شلوغ 

 موقع لمس دهان، بیتی یا چشم بعد از لمس سطوح آلوده به ویروس 

 

COVID-19 انتقال درباره شود. در فاصله طوالنی از طریق هوا، سیستم تهویه یا غذا یا آب منتشی نیمCOVID-19ذرات معلق و تهویه ، 

 تر بدانید. بیش

 عالیم

، تهوع، استفراغ، اسهال COVID-19عالیم متداول  ی حس چشانی یا بویانی ، از دست رفتی ، تب، رسفه، مشکل بلعیدن، گلودرد، آبریزش بیتی

ی ممکن است عالیم کیل مثل لرز، رسدرد، بزرگساالن مسنروز طول بکشد.  14بروز عالیم ممکن است و مشکل تنفیس است.  تر و کودکان نیر

، رسگیجه، ضعف یا افتادن داشته باشند. خوابیدن بیش از حد عادی، حس رسدرگیم، گ ، درد عضالنی  یجی

 احتمال بروز عوارض

ودکان ممکن در موارد نادر، بعضی کتر بوده و نیاز به مراقبت بیمارستانی دارند. تر و افراد بیمار در معرض خطر بیماری جدیبزرگساالن مسن

عادی شوند. اگر   ، چشمان قرمز و/یا دست و پای متورم دارد، یابد و جوش یمبهبود نیمکودیک است دچار التهاب غیر زند، تب طوالنی

 درخواست مراقبت پزشگ کنید. 
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 هایی برای حفظ ایمنی همگانگام

  19واکسن-COVID  .بزنید 

  .ل خود را محدود کنید ی وری به خارج از میی ضی  سفرهای غیر

  ایزوله کنید. آزمایش بدهید. در خانه بمانید و اگر ناخوش هستید، خود را 

 یگ ی  رعایت کنید. از دیگران  را  حداقل دو میی فاصله فیر

  .یگ دشوار است، ماسک بزنید ی ونی در مواردی که رعایت فاصله فیر  در فضاهای رسبسته و فضاهای بیر

  های پایه الکیل استفاده کنید. کنندهمرتب دستان خود را بشویید یا از ضدعفونی 

 ی نشسته خودداری کنید. هاخود با دست از لمس کردن صورت 

 بپوشانید.  مالرسفه و عطسه خود را با آرنج یا دست 

  .سطوح پرتماس را نظافت و ضدعفونی کنید 

 برنامه همراه COVID Alert  کنید.   را دانلود 

 

 اگر عالیم دارید، چه کار کنید

 

 مرکز ارزیانی یک در داشته، آزمایش بدهید.  COVID-19دارید یا در تماس نزدیک با کیس بودید که  COVID-19اگر یک یا چند عالمت 

ید. وقتی منتظر نتیجه آزمایش هستید، در خانه بمانید و خود را ایزوله کنید.   نزدیک خود وقت بگیر

 

ون  های مکان بهو ایزوله فردی به معتی ماندن در خانه و دور از دیگران از جمله افراد خانوار است، زیرا ممکن است شما مبتال باشید. بیر

تان بیاورد. اگر آنالین خرید کنید یا به یک دوست زنگ بزنید که اجناس شما را برایعمویم نروید یا از وسایل نقلیه عمویم استفاده نکنید. 

ی  ید. اگر شما یا فرد دیگری مشکل تنفیس دارد، با نیاز به کمک برای رفع عالیم دارید، با تامتر تماس  911کننده خدمات درمانی خود تماس بگیر

ید.   بگیر

 

 تهویه یا جریان هوا

ل کمک کند.   COVID-19تواند به کاهش انتشار جریان هوای خوب یم ی  خود: برای اطمینان از جریان هوای خوب در میی

 

 ها را باز کنید. ها و در اگر امن و ممکن است، پنجره 

  .سیستم گرمایش و تهویه هوا را خوب نگهداری کنید 

  .ه شما هستند، استفاده کنید های دارای اثربخیسی باال که متناسب کوره، تهویه هوا و غیر  از فیلیی

 د وای روبه باال استفاده کنیکنید، از گردش جریان ههای سقفی یا پرتابل استفاده یمزمانی که از فن . 

 های هوا را خایل نگه دارید. محدوده اطراف دریچه 

 

ی از انتشار مدریک دال بر آن است، وجود ندارد، اما تهویه خوب در فضاهای داخیل  COVID-19که پاکساز هوای پرتابل قادر به جلوگیر

 کوچک بدون پنجره استفاده کرد.   توان در مناطق فاقد تهیوه خوب مثل اتاقتواند کمک کند. پاکساز هوای پرتابل را یمیم
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 COVID-19واکسیناسیون 

، سیستم ایمتی ضعیف، مورداستفاده در انتاریو برای بیش COVID-19های واکسن تر افراد از جمله افراد دارای مشکالت سالمتی

ی از بیماری شدید ناشی از دهند، ایمن هستند. واکسنهای خودایمتی و افراد باردار و کسانی که شیر یمناهنجاری  COVID-19ها در جلوگیر

تر درباره یششوند. باجباری نیست، همه بشدت ترغیب به دریافت واکسن در ارسع وقت یم اثربخش هستند. در حایل که واکسیناسیون

 بدانید.  COVID-19های واکسن

 

 تراطالعات بیش

ید.  416-338-7600بازدید کرده یا با ما با شماره  toronto.ca/COVID19از تارنمای ما به آدرس   تماس بگیر

http://www.toronto.ca/COVID19

