درﻣﻘﺎﺑل
دﯾﮕران در
ﺧودﺧودو و دﯾﮕران
ﻣﺣﺎﻓظت از
ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﺣﺎﻓظت از
ﺟدﯾد) )COVID19
ﮐروﻧﺎوﯾروس
((COVID19
ﺟدﯾد
ﮐروﻧﺎوﯾروس
• ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﺧود را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ،ﺳﭘس دﺳﺗﻣﺎل را در ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ ﺑﯾﻧدازﯾد .اﮔر دﺳﺗﻣﺎل ﻧدارﯾد ،از
آﺳﺗﯾن ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد )ﻧﮫ از دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن(.
• ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ،ﻏذا ،ﭘﯾپ ﯾﺎ ﺳﯾﮕﺎر را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻧﮕذارﯾد .از ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﭘﺗو
و ﻣﻼﻓﮫ ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
• ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻓﺿﺎی ﮐوﭼﮑﯽ را ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ھﻧﮕﺎم ﺧواب ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺻورتھﺎی ﺧود را
ﻧزدﯾﮏ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار دھﯾد ،ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﺑﺧواﺑﯾد ﮐﮫ ﺳرھﺎﯾﺗﺎن در دو ﺳﻣت ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ﻓﺿﺎ ﻗرار ﮔﯾرد.
• ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد اﺷﯾﺎء و ﺳطوﺣﯽ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻟﻣس ﻣﯽﺷوﻧد را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻟوازم ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ
دﺳﺗﻣﺎلھﺎی ﻣرطوب اﻟﮑﻠﯽ ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

 .3اﮔر دﭼﺎر ﻋﻼﺋم  COVID-19ھﺳﺗم ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھم؟
• ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
• ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ از ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﺣﺳﺎس
ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﻧﮕران ﻋﻼﺋم ﺧود ھﺳﺗﯾد ،ﭘﯾش از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ،ﺟﮭت ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧدارﯾد ،ﺑﺎ  211ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
• ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ﯾﺎ ﭘﻧﺎھﮕﺎھﺗﺎن از ﺑﯾﻣﺎری در
اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾد ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧود ،ﺣﺎﻣﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣدﯾر ﭘروﻧده /ﮐﺎرﮔزاران اﻣداد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﯾد
ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ﺧود ﻣراﻗﺑﺗﯽ در زﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎرﯾﺗﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد.

درﻣﻘﺎﺑل
دﯾﮕران در
ﺧودﺧودو و دﯾﮕران
ﻣﺣﺎﻓظت از
ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﺣﺎﻓظت از
ﺟدﯾد) )COVID19
ﮐروﻧﺎوﯾروس
((COVID19
ﺟدﯾد
ﮐروﻧﺎوﯾروس
ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎوﯾروس  2019ﯾﺎ  COVID-19ﻧوع ﺟدﯾدی از ﻋﻔوﻧت ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﻔوﻻﻧزا اﺳت .اﯾن
ﺑﯾﻣﺎری از طرﯾﻖ ﻗطرات رﯾز ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﺷﯾوع ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد.

 .1ﻋﻼﺋم آن ﭼﯾﺳت؟
• ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ،ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس
• اﮐﺛر اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ  COVID-19ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾﻔﯽ دارﻧد و ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺑﮭﺑود ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .اﮔرﭼﮫ ،اﻓراد
ﺳﺎﻟﺧورده ،ﺑﺎردار ،دارای ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺿﻌﯾف ،ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣﺷﮑﻼت ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی ﻗرار دارﻧد.
 .2ﭼﮕوﻧﮫ از ﺧود و دﯾﮕران ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧم؟
• ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻی  65ﺳﺎل ﺳن دارﯾد و دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺳﻼﻣﺗﯽ ھﺳﺗﯾد ،در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ طﯽ
ﻣدت ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری در ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﭘﻧﺎھﮕﺎهھﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد از ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر اﺑﺗﻼ
ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺳﺧت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.
• از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﻧد ﺧودداری ﮐﻧﯾد .در طﯽ ﻣدت ﺷﯾوع اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد از
اﻓراد دﯾﮕر ﺣدود  6ﻓوت ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
• ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺳنﺗر ﺑوده ) 65ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ( ﯾﺎ دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺳﻼﻣﺗﯽ ھﺳﺗﯾد ،از اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
• دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﮫ ﻣدت  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد ﯾﺎ از ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ﺣﺎوی ﺣداﻗل %60
اﻟﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .از ﻟﻣس ﭼﺷمھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ ،و دھﺎﻧﺗﺎن ﺧودداری ﮐﻧﯾد

• اﮔر ﻋﻼﺋم ﺷدﯾدی دارﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ﯾﺎ ﮐم آﺑﯽ ﺑدن ،ﺑﺎ  911ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ اورژاﻧس ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد.

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ وبﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ  www.publichealth.lacounty.govﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
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ﻣﺣﺎﻓظت از
درﻣﻘﺎﺑل
دﯾﮕران در
ﺧودﺧودو و دﯾﮕران
ﻣﺣﺎﻓظت از
ﺟدﯾد) )COVID19
ﮐروﻧﺎوﯾروس
((COVID19
ﺟدﯾد
ﮐروﻧﺎوﯾروس
• ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﺧود را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ،ﺳﭘس دﺳﺗﻣﺎل را در ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ ﺑﯾﻧدازﯾد .اﮔر دﺳﺗﻣﺎل ﻧدارﯾد ،از
آﺳﺗﯾن ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد )ﻧﮫ از دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن(.
• ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ،ﻏذا ،ﭘﯾپ ﯾﺎ ﺳﯾﮕﺎر را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻧﮕذارﯾد .از ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﭘﺗو و ﻣﻼﻓﮫ
ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
• ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻓﺿﺎی ﮐوﭼﮑﯽ را ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ھﻧﮕﺎم ﺧواب ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺻورتھﺎی ﺧود را
ﻧزدﯾﮏ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار دھﯾد ،ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﺑﺧواﺑﯾد ﮐﮫ ﺳرھﺎﯾﺗﺎن در دو ﺳﻣت ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ﻓﺿﺎ ﻗرار ﮔﯾرد.
• ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد اﺷﯾﺎء و ﺳطوﺣﯽ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻟﻣس ﻣﯽﺷوﻧد را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻟوازم ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ
دﺳﺗﻣﺎلھﺎی ﻣرطوب اﻟﮑﻠﯽ ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

 .3اﮔر دﭼﺎر ﻋﻼﺋم  COVID-19ھﺳﺗم ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھم؟
• ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
• ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ از ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﺣﺳﺎس
ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﻧﮕران ﻋﻼﺋم ﺧود ھﺳﺗﯾد ،ﭘﯾش از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ،ﺟﮭت ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧدارﯾد ،ﺑﺎ  211ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
• ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ﯾﺎ ﭘﻧﺎھﮕﺎھﺗﺎن از ﺑﯾﻣﺎری در
اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾد ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧود ،ﺣﺎﻣﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣدﯾر ﭘروﻧده /ﮐﺎرﮔزاران اﻣداد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﯾد
ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ﺧود ﻣراﻗﺑﺗﯽ در زﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎرﯾﺗﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
• اﮔر ﻋﻼﺋم ﺷدﯾدی دارﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ﯾﺎ ﮐم آﺑﯽ ﺑدن ،ﺑﺎ  911ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ اورژاﻧس ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد.

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ وبﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ  www.publichealth.lacounty.govﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد

ﺳؤاﻻت ﻣﺗداول اﻓراد دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ

ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎوﯾروس  2019ﯾﺎ  COVID-19ﻧوع ﺟدﯾدی از ﻋﻔوﻧت ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﻔوﻻﻧزا اﺳت .اﯾن
ﺑﯾﻣﺎری از طرﯾﻖ ﻗطرات رﯾز ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﺷﯾوع ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد.

 .1ﻋﻼﺋم آن ﭼﯾﺳت؟
• ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ،ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس
• اﮐﺛر اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ  COVID-19ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾﻔﯽ دارﻧد و ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺑﮭﺑود ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .اﮔرﭼﮫ ،اﻓراد
ﺳﺎﻟﺧورده ،ﺑﺎردار ،دارای ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺿﻌﯾف ،ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣﺷﮑﻼت ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی ﻗرار دارﻧد.
 .2ﭼﮕوﻧﮫ از ﺧود و دﯾﮕران ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧم؟
• ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻی  65ﺳﺎل ﺳن دارﯾد و دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺳﻼﻣﺗﯽ ھﺳﺗﯾد ،در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ طﯽ
ﻣدت ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری در ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﭘﻧﺎھﮕﺎهھﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد از ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر اﺑﺗﻼ
ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺳﺧت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.
• از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﻧد ﺧودداری ﮐﻧﯾد .در طﯽ ﻣدت ﺷﯾوع اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد از
اﻓراد دﯾﮕر ﺣدود  6ﻓوت ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
• ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺳنﺗر ﺑوده ) 65ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ( ﯾﺎ دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺳﻼﻣﺗﯽ ھﺳﺗﯾد ،از اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
• دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﮫ ﻣدت  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد ﯾﺎ از ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ﺣﺎوی ﺣداﻗل %60
اﻟﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .از ﻟﻣس ﭼﺷمھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ ،و دھﺎﻧﺗﺎن ﺧودداری ﮐﻧﯾد
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