
	

	

 
 ھلماح نانز یارب )COVID-19( ای انورک سوریو دروم رد تامولعم

 
 ریگ ھمھ یرامیب مالعا زا سپ .تسا اھنآ یاھ هداوناخ و نانز رتشیب یارب یدایز رایسب راظتنا و یداش نامز یگلماح نارود
 ای هدشن دلوتم دازون و ، ناشدوخ یتمالس دروم رد ،ھلماح نانز مامت ھک میمھف یم ام ، COVID-19 (coronavirus) انورک
 یالاب )COVID-19( انورک سوریو ریثأت دروم رد ام یلعف شناد زا ھصالخ ریز تامولعم .دننکیم ساسحا ناشدازون
   .دشابیم نات لفط و یرادراب

 
 ؟دنتسھ رتریذپ بیسآ )COVID-19( انورک سوریو یرامیب ھب تبسن ھلماح نانز ایآ
 رد ، لاحرھ ھب .دنوش دادملق رطخ ضرعم رد ای ریذپ بیسآ دیاب ھلماح نانز ، دھد یمخر ھلماح نز ندبرد ھک تارییغت لیلد ھب
 .دنوش یمن ضیرم تدش ھب یمومع تیعمج ھب تبسن ,دنشاب )COVID-19( انورک تنوفع ھب التبم رگا ھلماح نانز نامز نیا
 ھنافسأتم  .دننک ھبرجت ار طسوتم ای فیفخ ازنالوفنا و یگدروخامرس میالع دننام طقف ھلماح نانز رشق تیرثکا ھک دوریم راظتنا
 .تسین سرتسد رد )COVID-19( انورک سوریو یارب نیسکاو ،

 
 ؟دوش یم نینج طقس ثعاب )COVID-19( انورک سوریو ایآ
 اب نینج طقس رطخ شیازفا رب توبث چیھ ، دنتسھ ھیلوا یگلماح نارود رد ای ندش راد ھچب ششوک لاح رد ھک نانز دروم رد

COVID-19 درادن دوجو.  
 

 ؟مھد لاقتنا ما هدشن دلوت لفط ھب ار )COVID-19( انورک سوریو مناوتیم ایآ
 ای )دوشیم هدیمان یدومع لاقتنا ،لاقتنا نیا( دنک لاقتنا نات لفط ھب یگلماح ماگنھ رد دناوتب سوریو ھک درادن دوجو ینبم چیھ
 .دنک مک ار یدومع لاقتنا رطخ  نامیاز یاقلا ای  نیرزس لمع ھک درادن دوجو توبث چیھ .دوشیم یراجنھان ثعاب سوریو نیا
 دوجو تروص رد ، دشاب ھتشاد رارق یھجوت لباق رطخ ضرعم رد ای ، دشاب )COVID-19( انورک تنوفع ھب التبم نز رگا

 .دتفیب ریخأت ھب دیاب نامیاز یاقلا ای یباختنا نیرزس ،نامیاز یاھ ھناشن ریاس ای یو یتمالس یارب یروف تارطخ
 

 ؟دوشیم دلوت ھب طوبرم ضراوع ثعاب )COVID-19( انورک تنوفع ایآ
 ھک تسین صخشم .دنا هدمآ ایند ھب رتدوز ناش نادازون  )COVID-19( دنتشاد انورک تنوفع ھک یاھ ردام زا یخرب نیچ رد
 نز نآ نوچ ، دروایب ایند ھب رتدوز ار لفط دیایب ھک رتکاد میمست ای ، تسا هدوب یلصا لماع )coronavirus( انورک سوریو
 .دنشاب تنوفع زا یشان ضراوع رطخ ضرعم رد هزات نادازون و لافطا دسریمن رظن ھب .تسا هدوب ضیرم

 
 ؟مھد ھمادا )COVID-19( انورک ریگ ھمھ یرامیب لوط رد ار دلوت زا لبق یاھتبقارم دیاب ایآ
 ریز رد یتارییغت ثعاب رما نیا و دبای ھمادا دیاب نینج و ردام یاھیبایزرا ، یفارگونوس ، دلوت زا شیپ نیتور یاھیسررب
 دیاب یگلماح نارود رد یلو دنکیمن ریثأت ازنالوفنآ و ھفرس ،)COVID-19( انورک تنوفع ھب خساپ رد رما نیا ھچرگا .دوشیم
 .دبای ھمادا

 
 :تسا ریز دراوم لماش و ، دوشیمن دودحم اھنآ ھب اما ، تسا هدش داھنشپ نیتور یاھتبقارم ھب طوبرم تارییغت

 دلوت زا لبق یاھتاقالم نیب ھلصاف شیازفا ای /و ندرک مک •
 ھقیقد ١۵ زا رتمک ھب دلوت زا لبق یاھتاقالم ندومن مک •
 نیتور یاھدیدزاب ، نیا رب هوالع ای نیزگیاج ناونع ھب رود هار زا ینوفلیت یاھ هرواشم زا هدافتسا •
 دلوت زا شیپ ور ھب ور سرد ندرک لسنک •
 )رسمھ ھب اھنت( ھناخافشرد تاقالم ندومن دودحم •
 ھناخافش زا رتدوز تصخر ھب ھجوت اب •

 
 
 
 
 
 
 



	

	

 ؟تسا نما ھناخافش رد نامیاز ای تدالو ایآ
 یسرتسد لجاع تازیھجت ھب و هدید شزومآ رایسب لنسرپ ھب امش ھک ییاج ،تسا ھناخافش امش دازون دلوت یارب اج نیرت نما
 لارودیپا لاثمروط ھب یدرد یب یاود زا هدافتسا ھلمج زا ، نیرازس ای یعیبط تدالو ،تدالو نامز رد مناخ کی ھبرجت .دیراد
 .دنوش تیامح و قیوشت دیاب نانز هدش یزیر ھمانرب لفط تدالو ھکیروط و دریگ رارق ریثأت تحت یھجوت لباق روط ھب دیابن ،

 
  ؟تسا ناما رد یھدریش ایآ

  ، دوشیم لمح ردام ریش رد سوریو ھک درادن دوجو توبث چیھ .دنوش تیامح و قیوشت دیاب دنراد وزرآ نداد ریش ھب ھک ینانز
-COVID( انورک تنوفع ھب التبم ردام رگا .تسا رتشیب لاقتنا یلامتحا تارطخ زا یھدریش هدش ھتخانش هدیاف ، نیاربانب و

 ماگنھ و هداد ماجنا یمومع تیاعر اب ار یمومع یتشادھب تامادقا اما ،دوش ادج ردام زا کیتاموتوا روطب دییابن ، تسا )19
 .دوش هدافتسا کسام زا ندادریش

 
 ؟مھد ماجنا دیاب یمومع یتشادھب تامادقا ھچ

 دوش ماجنا بآ و نوباص ای راد لوکلا لامتسد اب و مظنم روط ھب تسد یوشتسش •
 دینک یرود ، دنکیم ھسطع و ھفرس ھک یسکرھ زا •
 دینک یرادوخ ناھد و ینیب ، مشچ سمل زا •
 ھعماج زا یمومع ھھجاوم شھاک و ھعماج ییعامتجا یرود •
 مئالع یسررب و رتدوز شرازگ •
  تنوفع ندوب ھجوت لباق تروص رد یروف یتیامح تامادقا و بسانم نامرد ھب یسرتسد •
 دشاب نآ تمالع ای دشاب ھتشاد )COVID-19( انورک امش یگنز کیرش رگا و دینک مک رفن کی ھب ار یکمک صخش •

  .دورب ھناخافش ھب امش اب دیابن ،
 نما یمومع یاھاضف زا یریگولج و ھناخ رد ندنام ،یمومع روطب .دینک یراد دوخ یرورض ریغ یاھرفس زا •

 .دینک ھناخ زا راک و دیھد شھاک ار یمومع لقن و لمح لیاسو زا هدافتسا ناکما تروص رد .تسا نیرت
 

  ؟مھد ماجنا یچ دیاب )COVID-19( انورک سوریو مئالع زورب تروص رد
 )یسفنت لکشم ، یگتسخ ، لاھسا ، غارفتسا ، دبلد ، دردولگ ، ھفرس ، بت( ازنالوفنآ و یگدروخامرس مئالع زورب تروص رد
 روبجم ای ، دیراد ار مئالع نیا امش رگا .)لجاع شخب ، یمومع رتکاد ، بت کینیلک( دیھد بیترت رتکاد اب یروف یسررب افطل
 .دیھد عالطا دوخ یحص تامدخ ناگدننک مھارف ھب دیاب امش ، دیا هدش التبم COVID-19 یرامیب ھب ای ، دیتسھ دوخ یاوزنا ھب

 
 ؟منک تبحص دیاب یک اب مراد ینارگن رگا

 اھنآ یاھ هداوناخ و نانز یارب ار رطخ نیا طقف یلعف طیحم و دنتسھ هارمھ یگدرسفا و بارطضا اب نیدلاو و ندوب ھلماح
 و ردخم داوم هدافتسا ، یگدرسفا و یرادراب زا شیپ بارطضا تامدخ و تیریدم ، صیخشت ، یریگولج تست .دنکیم دیدشت

 .دیریگب کمک دوخ رتکاد زا ینارگن تروص رد .دبای ھمادا دیاب یگناخ تنوشخ
 

 .دیراد ینارگن ساسحا امش ھک مینکیم کرد ام .دننکیم تبقارم امش کدوک و امش زا یحص نادنمراک ریاس و اھ ھلباق ، اھرتکاد
 نیاربانب ، دیتسھ امش ،امش کدوک ظفاحم نیرتھب .دینک تظافح دوخ زا ناکما تروص رد و دیروخب اذغ بوخ ، دینک تحارتسا
 کدوک و امش ھب رطخ ھک میھد نانیمطا امش ھب میھاوخیم ام .تسا زیچ نیرتمھم امش یمسج و یحور تحص ، دوخ زا تبقارم
 .مینکیم وزرآ امش یارب یتخبشوخ یوزرآ و تسا زیچان نات

_______________________________________________________________________________ 
 

 یم مھارف ناگدنھانپ و رجاھم ھقباس اب نانز یارب ار ھنیمز و تسا یوضع روحم نامزاس کی ،رییغت یارب هدنھانپ و رجاھم نانز :ینومراھ داحتا
 .دنک تیامح تسا مھم ام یارب ھک یتاعوضوم زا ات دنک

 
 رد نانز تحص رد درادناتسا و ھفرح شزومآ ھنیمز رد ھتفرشیپ )RANZCOG( دنلیزوین و ایلارتسا لایور نانز صصختم و نامیاز و نانز جلاک
 .تسا دنلزوین و ایلارتسا

 


