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بدانید COVID-19آنچه باید درباره 

کرونا ویروس جدید 
، تا بیماریستند که باعث بیماریها های از ویروس ها، خانواده کرونا ویروس •

ی
های  های خفیف مانند رسماخوردگ

شوند. الریه م تر مانند ذاتجدی
های ایجاد شده توسط این ویروس جدید در بسیاری از کشورها از جمله ایاالت متحده آمریکا گزارش شده  عفونت•

مراجعه   cdc.gov/coronavirusاست. برای مشاهده فهرست به روز مناطق آلوده به این ویروس، به سایت 

کنید. 

شود، اما در حال حاضر مشخص نیست که چگونه این  رسد که ویروس از فردی به فرد دیگر منتقل مبه نظر م •
ش م یابد. ویروس به راحتی گستی

 نفس است. •
ی

عالئم معمول گزارش شده شامل تب، رسفه و تنگ
 شدید یا آنفلوانزا مبتال هستند. برخر  احساس م  COVID-19%( مبتال به 80بیشتی افراد ) •

ی
کنند که به رسماخوردگ

ی شدن نیاز دارند. افرادی که بیشتی در معرض خطر ابتال به نوع شدید بیماری قرار دارند عبارتند از افراد به بستی
ایط عدم سالمتی دیگری رنج م برند. از افراد سالخورده یا کسانر که از رسر

چه کار باید بکنند؟ مردم نیویورک
دازند، اما نکات احتیایط خایص را رعایت کنند:   روزمره خود بتر

ی
مردم نیویورک باید به زندگ

COVID-19خییل دیر نشده است. اگرچه واکسن آنفلوانزا شما را در برابر   -واکسن آنفلوانزا را دریافت کنید   •
ی از ابتال به آنفلوانزا محافظت نم  که دارای عالئم مشابیه با این کروناویروس است کمک    کند، اما به جلوگتر

کند. م

ر خود )نه دست  • ها( بپوشانید. به هنگام رسفه و عطسه، دهان خود را با دستمال یا آستیر

ثانیه با صابون و آب گرم بشویید.  20ها را به طور مرتب و حداقل به مدت دست •
o  س نیست، از یک ضدعفونر کننده دست حاوی الکل استفاده کنید. اگر صابون و آب در دستی

های شسته نشده لمس نکنید. ها، بیتر یا دهان خود را با دستچشم •

اگر بیمار هستید، در خانه بمانید.  •

ا به یگ از مناطقی که اگر تب دارید، رسفه م  •  نفس هستید، و اختر
ی

جا شیوع  ویروس کرونا در آن کنید و/یا دچار تنگ
ا به یگ از این مناطسفر کرده  پیدا کرده است  اید، به  ق سفر کرده است در ارتباط بوده اید، و یا با شخیص که اختر

پزشک خود مراجعه کنید. 

ید.  • اگر این عالئم را دارید اما سابقه سفر ندارید، در خانه بمانید و با پزشک خود تماس بگتر
o  ید، شماره ی کنید.  311اگر الزم است با ارائه دهنده خدمات مراقبتی تماس بگتر را شماره گتر
o  بیمارستان در مورد وضعیت مهاجرت سؤال نخواهند کرد. دریافت مراقبت بهداشتی جزء  کارکنان

باشد. »منافع عموم« مربوط به معاینه با هزینه عموم نم 

، الزم  شما مردم نیویورک:  نیستدر حال حاضر

رفت و آمد در شهر را محدود کنید.  •

از اجتماع عموم یا حمل و نقل عموم اجتناب کنید.  •

نحوه تهیه غذا و یا محل تهیه آن را تغیتر دهید.  •

اگر بیمار نیستید، از ماسک استفاده کنید. استفاده از ماسک تنها در صورت تجویز ارائه دهنده خدمات مراقبتی   •
شود. بهداشتی توصیه م 

http://www.nyc.gov/health/coronavirus
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o و یا محافظت از سایر افراد در برابر به دالیل مختلقر از جمله آلرژیافراد 
ی

  های فصیل، آلودگ
ی

رسماخوردگ
 افراد را به خاطر استفاده از ماسک مورد آزار و اذیت قرار داد.  نباید کنند. از ماسک استفاده م

 توانند انجام دهند؟الملیل برای محافظت از خود چه کاری م مسافرین بیر  

وری به مناطق آلوده خودداری کنید. برای مشاهده جدیدترین  • ضر های مربوط به سالمت  اطالعیهاز سفرهای غتر
 مراجعه کنید.  ncov/travelers-cdc.gov/coronavirus/2019 در سفر، به سایت

ا خارج از ایاالت متحده بوده  •  نفس را ندارید به اگر اختر
ی

دازید  اید و عالئم تب، رسفه و/ یا تنگ  روزمره خود بتر
ی

زندگ
 ها، به پزشک خود مراجعه کنید. اما این عالئم را در خود برریس کنید. در صورت بروز آن 

ا خارج از ایاالت متحده بوده اید و  •  نفس هستید، به پزشک خود مراجعه کنید. اگر اختر
ی

 دچار تب، رسفه و/یا تنگ

 انید: بخواهد که در خانه بمدر صورنی که پزشکتان از شما  •
o  ساعت بدون استفاده از داروهای تب   72تا زمانر که حداقل به مدت( بر مانند تیلنولTylenol  یا )

ر به مکانibuprofenایبوپروفن ) های عموم، مدرسه و یا رسکار ( تب شما قطع نشده باشد، از رفیی
 خودداری کنید. 

o ر خود بپ های خود برای این  وشانید و از دست به هنگام رسفه و عطسه، دهان خود را با دستمال یا آستیر
 کار استفاده نکنید. 

o ثانیه با صابون و آب گرم بشویید. اگر صابون و آب در   20ها را به طور مرتب و حداقل به مدت دست
س نیست، از یک ضدعفونر کننده دست حاوی الکل استفاده کنید.   دستی

 

 بسیار حائز اهمیت است که ما حقایق را از ترس و محافظت در برابر ننگ جدا کنیم. 
ر اطالعات زیادی در رسانه ر و  های اجتمایع و اخبار وجود دارد که مبتتر بر علم یا واقعیت نبوده و توهیر آمتر ، تحقتر ر آمتر

اک گذاری فعاالنه این پیام و مقابله با اطالعات نادرست از دوستان، همسایگان و همکاران خود   نژادپرستانه هستند. با اشتی
ی مانند وزارت بهداشت   COVID-19پشتیبانر کنید. اطالعات مربوط به  و سازمان بهداشت   NYC، CDCرا از منابع معتتر

 ( دریافت کنید. WHOجهانر )
 

 
ی

ید، م های هویتی دیگر مورد آزار و اذیت قرار م اگر به دلیل نژاد، ملیت اصیل یا سایر ویژگ تماس   311توانید با شماره  گتر
ر عبارت   ید و با گفیی گزارش    NYC، اعمال تبعیض یا آزار را به کمیسیون حقوق بشر )بشر  حقوق( human rightsبگتر

 دهید. 
 

س هستید یا اضطراب دارید، از طریق شماره  تماس   NYC Wellبا   NYC-WELL (888-692-9355)-888اگر دچار استی
ر  ید یا میی یک خط تلفن محرمانه جهت ارائه کمک است که مشاورین    NYC Wellارسال کنید.  65173را برای   WELLبگتر

توانند خدمات مربوط به پشتیبانر درمانر کوتاه،  روز هفته در آنجا مشغول به کار هستند و م 7ساعته و  24آموزش دیده، 
 زبان ارائه دهند.  200مشاوره در زمینه بحران و خدمات رفتار درمانر را به بیش از 

 
 

ش وضعیت تغییر دهد. ممکن است توصیه  NYCوزارت بهداشت    های خود را با گسیی
 

http://www.nyc.gov/health/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/

