بیماری ویروس کرونا ()19-COVID

 .۱لطفا از شیوع و پخش شدن ویروس آکرونا جلوگیری کن
لطفا دستان خودتان را مرتبا و بخوبی با �ب و صابون بشویید.
اگر نمی توانید دست های خودتان را بشویید ،لطفا دست
هایتان را با مواد ضدعفونی کننده ضدعفونی کنید.
میکنید یا عطسه میزنید لطفا از دستمال استفاده
وقتیکه سرفه
آ
کنید یا اینکه بطرف �ستین دستتان سرفه یا عطسه کنید.
لطفا به افراد دیگر زیاد نزدیک نشوید.
لطفا یک متر و نیم ( )1.5با دیگران فاصله داشته باشید.
آ
لطفا وقتیکه در مکانهای شلوغ و پر رفت و �مد هستید ،از
ماسک صورت استفاده کنید.
به عنوان مثال از ماسک در اتوبوس ،تاکسی و فروشگاه
استفاده نمایید.
آ
.۲حتی در صورت داشتن عالئم خفیف بیماری به �زمایش
تست کرونا بروید و ضمنا در خانه بمانید
حتی در صورتی که آشما عالئم خفیف بیماری را دارید ،در
خانه بمانید و وقت �زمایش تست کرونا را رزرو کنید ،زیرا این
بیماری با داشتن عالئم خفیف نیز میتواند به دیگران سرایت
کند.
لطفا به محل کار یا مدرسه نروید.
لطفا به مکانهای سرگرمی ،تفریحی و یا مالقات دوستان یا
خویشاوندانتان نروید.
آ
برای دادن �زمایش تست این بیماری آاقدام کنید چنانچه
بعنوان مثال عالئمی از قبیل سرفه� ،بریزش بینی ،گلودرد،
تب ،سردرد ،تنگی نفس ،اسهال و از دست دادن حس
بویایــی یا چشایــی را دارید.

تماس تلفنی:
الف)مشاروه خدمات بهداشتی روزانه از ساعت  ۷صبح الی ۲۲
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آشما تلفنی دستورالعملهای الزم را در مورد نحوه دسترسی به
�زمایش تست ویروس کرونا دریافت میکنید.
آ
از ماسک صورت استفاده کنید وقتیکه برای �زمایش تست میروید.
دیگران را مالقات نکنید تا زمانیکه از نتیجه تست مطلع نشده
اید.
اگر به بیماری ویروسی کرونا مبتال شده اید ،دستورالعملهای
دریافتی را دنبال کنید.
چنانچه حال شما رو به وخامت میروید و احساس ناراحتی
دارید ،برای مشاوره خدمات بهداشتی روزانه از ساعت  ۷صبح
الی  ۲۲شب با این شماره تماس بگیرید۰۳۵۶۵۷۰۰۲۳ :
()0356570023
در مواقع اورژانسی و اضطراری با این شماره تلفن تماس بگیرید:
)112( ۱۱۲
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