
در صورت نياز فورى: با شماره 116 و 117 تماس بگیرید. 

آيا شما بيمار هستيد؟ مثالْ مبتال به آنفوالنزا هستيد. پس در خانه بمانيد و از افراد دیگر دورى 

كنيد. اگر اين كار را كرديد و نياز به داكتر داشتيد: با پزشكـ خانواده خود تماس بگیرید. هميشه اول 

بايد تماس بگیرید! اين مهم است به خصوص اگر به ويروس جديد كرونا آلوده باشيد. 

در صورت احساس بيمارى، چه کارى مى توانيد انجام دهيد؟ 

دستان خود را مكررا بشوييد. به 
خصوص بعد از پاكـ كردن بينى، 

عطسه يا سرفه. دست هاى خود را 
به اندازه كافى بشوييد.هميشه از 

صابون و آب استفاده كنيد.  

با دستان، صورت خود را لمس نکنيد. 
يا بر روى دهان، روى چـشم يا بينى 

تان دست نزنيد.  

از افرادى كه سرفه، آبريزش بينى و 
تب دارند، مراقب خودتان باشيد. حتى 
گر صرف سرماخوردَكى يا آنفوالنزا 

باشد. بهتر است از اين افراد دور باشيد.  

اگَر مجبوربه عطسه يا سرفه شديد: 
بازوى خود را در مقابل بينى و دهان 
خود نگَه داريد. نه دست ها را! يا از يكـ 
دستمال استفاده كنيد. و دستمال را 
درسطل زباله سرپوشيده پرتاب كنيد. 

چگونه مى توانم از خودم و افراد ديگَر محافظت كنم؟

اين ويروس همچنين به آلمان رسيده است. شما همچنين مى توانيد در اينجا بيمار شويد. 

اگر به مكان هايى بوده ايد که بسيارى از افراد به اين بيمارى مبتال بوده اند. سپس ممکن است شما به اين 
بيمارى مبتال شويد. ولى اگر در آنجا دور بمانيد، ممکن است به اين بيمارى مبتال نشويد. 

وقتى به افرادى نزدیک مى شويد که بيمار هستند. پس شما مى توانيد اين بيمارى را نيز 
دريافت کنيد. 

 فرد چگونه و از کجا مى تواند بيمار شود؟

در حال حاضر، اين موارد به بيشتر افراد مبتال به اين بيمارى کمک مى کند: استراحت، نوشيدن 
زياد، و براى تب از دارو استفاده كنيد. 

اين بيمارى بسيار شبيه به آنفوالنزا است: افراد مبتال به سرفه و تب مى شوند. آنها اغلب بسيار 
خسته هستند و به سختى مى توانند نفس بكشند. 

براى اكثر افراد، اين بيمارى چندان خطرناكـ نيست. آنها دوباره خوب مى شوند. 

ويروس چقدر خطرناک است؟

 اطالعات در مورد ويروس كرونا

https://www.family-guides.de/coronavirus/
https://www.infektionsschutz.de/

