
 

اطالعات مربوط بھ ویروس کرونا  

ویروس کرونا باعث یک بیماری جدید می شود.   

این بیماری بھ سرعت پخش می شود.   

افراد بیمار می توانند دیگران را بھ ویروس مبتال کنند.   

شما در اینجا اطالعاتی را درباره ویروس کرونا دریافت می کنید.   

و درباره آنچھ کھ برای محافظت خود می توانید انجام دھید.   

آیا یک فرد ویروس کرونا دارد؟ مھم:   

و او بھ مقامات رسمی اطالع می دھد؟   

در این صورت ما با این فرد با احترام رفتار می کنیم.   

ما می خواھیم:   

ھمھ افراد با افراد بیمار با احترام رفتار کنند.   

بیماری حاصل از ویروس کرونا چگونھ است؟   

بیماری برای ریھ ھا مضر است.   

یک فرد بھ ویروس کرونا مبتال شده است.   

در این صورت این فرد شاید سرفھ یا عطسھ می کند.   

یا حتی تب و خارش گلو دارد.   

بعضی افراد بیمار حتی ممکن است دچار اسھال شوند.   

مبتال شده است؟ آیا یک فرد بھ ویروس کرونا   

روز طول بکشد تا 14در این صورت ممکن است    

او برای اولین بار متوجھ آن شود.   



بھ ویروس کرونا محافظت کنید؟ شما چگونھ می توانید خود را از مبتال شدن   

رعایت مناسب بھداشت بسیار مھم است.   

با یک بھداشت خوب، می توانید از خود در برابر   

مبتال شدن محافظت کنید.   

اینھا ھستند.مقررات بھداشتی مھمترین    

• !نکنیددر جھت افراد دیگر سرفھ     

!نکنیددر جھت افراد دیگر عطسھ    

در ھنگام سرفھ یا عطسھ کردن بچرخید   

تا از افراد دیگر دور شوید.   

حداقل یک متر فاصلھ را    

با دیگران رعایت کنید.   

یک متر، کمی بیشتر از طول بازو است.   

متر حتی بھتر است. 2فاصلھ    

• آیا باید سرفھ یا عطسھ کنید؟    

در این صورت در بھترین حالت از یک دستمال جیبی برای این منظور استفاده  

کنید.  

از دستمال جیبی فقط برای یک بار استفاده کنید.   

پس از آن، دستمال جیبی را دور بیندازید.   

• آیا باید سرفھ یا عطسھ کنید؟    

ندارید؟و شما دستمال جیبی    

در این صورت گودی آرنج خود را در برابر دھان و بینی بگیرید.   

گودی آرنج، سمت داخل آرنج است.   

 



مھم: دست ھا را بشویید!   

دست ھا را ھمیشھ بھ خوبی بشویید.   

بھ ویژه پس از سرفھ یا عطسھ کردن.   

و پس از تمیز کردن بینی.   

برای این کار از آب و صابون استفاده کنید!   

ثانیھ بشویید. 20دست ھا را ھمیشھ بھ مدت    

 

کھ برای محافظت شما نیستتنھا مقررات بھداشتی    

در برابر مبتال شدن مھم است.   

بھ این مقررات نیز توجھ کنید:   

از دست دادن با دیگران خودداری    

کنید.   

.نکشیددیگران را در آغوش    

• حداقل یک متر فاصلھ را نسبت بھ افرادی کھ    

سرفھ یا عطسھ می کنند رعایت کنید.   

یک متر، کمی بیشتر از طول بازو است.   

متر حتی بھتر است. 2فاصلھ    

• بھ طور مرتب پنجره را باز کنید.    

بھ این ترتیب ھوای تازه وارد اتاق می شود.   

• انند سریعتر مبتال شوند.بعضی افراد می تو    

برای مثال افراد سالمند.   

• از محل ھایی کھ افراد زیادی در آنھا ھستند دوری      

کنید.  



فکر می کنم بھ ویروس کرونا مبتال شده ام.                                                                             
حاال باید چھ کار کنم؟  

شما فکر می کنید:   

من بھ ویروس کرونا مبتال شده ام.   

را رعایت کنید! مقررات بھداشتیدر این صورت باید    

اطالع دھید. پزشکو باید بھ یک    

برای مثال پزشک عمومی تان.   

مھم:   

نخست بھ پزشک خود تلفن کنید!     

!نرویدمستقیما بھ مطب پزشک   

در این صورت کارمند مطب پزشک بھ شما می گوید:   

حاال باید این کار را انجام دھید.   

اطالعات بیشتر   

آیا می خواھید اطالعات بیشتری درباره ویروس کرونا دریافت کنید؟   

یا ھمچنان پرسشھایی دارید؟   

در اینجا وبسایت ھای اینترنتی و شماره ھای تلفن را پیدا می کنید.   

در آنھا اطالعات بیشتری را دریافت می کنید.   



شماره ھای تلفن   

   اداره سالمت ایالت 

 آیا پرسشھایی درباره ویروس کرونا دارید؟

-اداره سالمت ایالت نورد راین  ِوستفالن  

یک شماره تلفن ویژه را برای این منظور ایجاد کرده است.   

ھمھ شھروندان می توانند با آن تماس بگیرند.   

در ساعات زیر می توانید تماس بگیرید:   

18.00تا  9.00دوشنبھ تا جمعھ از ساعت    

0211 911 91 001 شماره تلفن:   

-اداره سالمت ناحیھ راین  زیگ  

شما پرسشی درباره ویروس کرونا دارید.   

در این صورت نیز می توانید با اداره سالمت    

-ناحیھ راین  زیگ تماس بگیرید.  

در ساعات زیر می توانید تماس بگیرید:   

20.00تا  8.00دوشنبھ تا یکشنبھ از ساعت   

02241 13 33 33 شماره تلفن:   

انجمن پزشکان بیمھ درمانی   

شما می توانید بھ بخش خدمات بیماران تلفن کنید.   

این خدمات برای سراسر آلمان است.   

در ساعات زیر می توانید تماس بگیرید:   

16.00تا  8.00دوشنبھ تا جمعھ از    

116 117 شماره تلفن:   

.نیستنیازی بھ گرفتن پیش شماره    

 



 

 

وبسایت ھا   

موسسھ رابرت ُکخ   

موسسھ رابرت ُکخ بھ   

وزارت فدرال سالمت تعلق دارد.   

در موسسھ رابرت ُکخ، متخصصانی   

برای بیماری ھای عفونی کار می کنند.   

افراد زیادی پرسش ھایی درباره ویروس کرونا دارند.   

موسسھ رابرت ُکخ در وبسایت خود   

این پرسش ھا را گردآوری کرده است.   

در این وبسایت ھمچنین پاسخ ھای پرسش ھا موجود است.   

 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html  

 

 

مرکز فدرال اطالع رسانی سالمت  

مرکز فدرال اطالع رسانی سالمت نیز پرسش ھا    

و پاسخ ھای مربوط بھ ویروس کرونا را گردآوری کرده است.   

 

 

 
 


