Farsi/ Dari

Informasjon om situasjonen rundt Koronavirus i Fjellregionen.
اطالعات در مورد شرايط بيمارى كورونا در منطقه و محل سكونت
همانطور كه ميدانيد ويروس كورونا به اين منطقه هم سرايت كرده است .با نهايت تاثر بايد اعالم نماييم كه ما وسايل كافى
براى آزمايش تشخيص كرونا براى همگان را نداريم و نميتوانيم همه بيماران را آزمايش نماييم .ما حتى امكان آنرا نداريم كه
همه بيماران را دنبال نماييم كه آيا كرونا دارند ويا نه.
به همين دليل بسيار مهم است كه اگر شما بيمار ميشويد در منزل خود بمانيد وسعى نماييد تا حد امكان با ديگر اعضاى خانواده
ارتباط برقرار نكنيد .سعى كنيد تا روزى كه سالمتى خود را بدست نياوريد از ارتباط با ديگران حذر نماييد .كسانى كه با شما
زندگى ميكنند درصورت سالمتى جسماني ميتوانند بيرون بروند ويا دستورات پزشك معالج شما را دنبال نمايند.
اگر حال جسمانى شما وخيم باشد كه حت ًما نيازمند مراجعه به پزشك باشيد حتمأ با پزشك دايم ويا مطب پزشك خود فقط و فقط
از طريق تلفن تماس بگيريد!
اگر تشخيص بيمارى شما بيمارى ويروس كورونا باشد ،پزشكان و پرستاران با شما از طريق تلفن تماس ميگيرند.
طبق قوانين مصوبة دولت تصميم گرفته ميشود كه چه بيمارانى نيازمند آزمايش تشخيص ويروس كورونا هستند .كسانيكه بر
اثر بيمارى مشكالت جدى تنفسى دارند آزمايش خواهند شد .كسانيكه آزمايش خواهند شد:
.1
.2
.3
.4
.5

بيمارانيكه وضعيت بسيار وخيمى دارند و بايد در بيمارستان بسترى شوند
كسانيكه در سازمان خدمات سالمت زندگى ميكنند
كسانيكه در مراكز بهداشتى و پزشكى كار ميكنند و با بيماران در ارتباط هستند
اشخاصيكه سن آنها بالى 65سال است وگروه در معرض خطر قرار دارند
افراديكه با يك بيمار ويروس كرونا ارتباط نزديك داشته ونوع بيمار شخص حتمى بوده است

اينها فقط براى بيمارانى است كه آزمايش شده اند زيراكه آزمايش شخص بيمار تا زمانى كه ويروس در بدنش فعال نشده باشد
جواب صحيح نميدهد .عاليم بيمارى ويروس كرونا تب ،سرفه ،بدن درد،تنگى نفس و گلو درد شديد است.
سعى نماييد كه اخبار مربوطه و پيشنهادات مقامات مسئول را دنبال نماييد.
براى همگى شما بهترينها را آرزومندم
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