شهروندان نیویورک ،در خانه بمانید :آنچه باید درباره کووید 19-بدانید
همهگیی ر
گسیده کووید( 19-بیماری کروناویروس  )2019در نیویورک در حال رخ دادن است .کووید 19-نویع بیماری تنفیس
ر
.
(تاثیگذار بر تنفس) است که عامل آن کروناویروس جدید است نشانههای آن ممکن است از خفیف ،مانند گلودرد ،تا شدید ،مانند
ر
ر
متغی باشد.
بیشی افراد مبتال برای درمان نشانههای خود به مراقبت پزشیک نیاز ندارند .به کمک یکدیگر متوانیم رسعت
پهلو،
سینه
ر
ی
درمان خود در برابر بیماری محافظت کنیم.
شیوع را کاهش دهیم و از افراد مستعد ابتال به بیماری شدید و کادر
ر
گوی همه در معرض ابتال به این
همه ر
گیی به این معناست که کووید 19-در  NYCمنتش شده است و ما باید طوری رفتار کنیم که ی
ی
ی
ی
بیماری هستیم .اگر بیمار هستید ،باید در میل بمانید .در حال حاض ،همه ساکنان نیویورک باید وضع سالمت خود را بهدقت پایش
ی
مطمئ شویم که افراد مبتال به بیماری شدید متوانند ،در صورت
کنند .فقط افراد بسیار بیمار باید به پزشک مراجعه کنند .ما باید
ی
ر
ی
ر
جان که متوانید در میل بمانید :دورکاری کنید،
لزوم ،در بیمارستان یا بخش مراقبتهای ویژه بسیی شوند .حت اگر بیمار نیستید ،تا ی
غی یضوری ر ی
در ی ی
پرهی کنید.
میل درس بخوانید و از روابط و رویدادهای ر
کووید 19-چگونه منتقل مشود؟
ً
ر
• فرد آلوده متواند این ویروس را از طریق رسفه یا عطسه به افراد نزدیک (در محدوده تقریبا  6فون) خود منتقل کند.
بئ افرادی که مسافرت نکردهاند یا با فرد آلوده دیگری ارتباط نداشتهاند ر ی
• ویروس ر ی
نی جابجا مشود.
• دانشمندان درباره مدت زنده ماندن کووید 19-روی سطوح گوناگون اختالف نظر دارند ویل این ویروس متواند روی سطویح
ً
تبا با آنها تماس دارند ،زنده بماند .اگر فرد چشم ،ی
بیت یا دهان خود را با دست آلوده لمس کند ،این ویروس ممکن
که مردم مر
است منتقل شود.
• مقامات بهداشت عموم هنوز در حال برریس ویروس عامل کووید 19-هستند ،ویل این باور وجود دارد که افراد دچار نشانه
ر
بیشیی ویروس را به دیگران منتقل مکنند.
(رسفه یا عطسه) با احتمال
ی
ر
بیشی در معرض ابتال به کووید 19-هستند؟
کسای
چه
قلت ،دیابت ،رسطان یا ضعف سیستم
• افراد باالی  50سال یا افراد دچار بیماریهای دیگر ،شامل بیماری مزمن ریه ،بیماری ی
ر
ی
بیشی در معرض ابتال به بیماری شدید قرار دارند.
ایمت،
ً
ی
• افرادی که مرتبا با افراد مبتال یا مستعد ابتال به کووید 19-در ارتباط هستند رنی در معرض ابتال قرار دارند .افراد همخانه،
پرستاران شاغل در ی ی
میل یا ررسکای جنیس مشمول این قاعده هستند.
های دارد؟
کووید 19-چه نشانه ی
• نشانههای رایج گزارششده شامل این موارد است:
 oتب (دمای بدن باالتر از  100.4درجه Fیا  38درجه )C
 oرسفه
ی
 oتنیک نفس (دشوار تنفس)
 oگلو درد
ر
ی
آمفیم نباشد ،ممکن است دچار
• اگر به هریک از این نشانهها دچار شوید ،و اینها نایس از بیماریهای قبیل مانند آسم یا ر
کووید 19-شده باشید و باید در ی ی
میل بمانید.

بگید؟
چه کیس باید تحت آزمایش کووید 19-قرار ر
ر
ی
.
بگید این
• آزمایش فقط باید برای افرادی که بسیی شدن آنها به دلیل بیماری شدید مانند سینهپهلو ضوری است ،صورت ر
ی
تاثی مگذارد.
روال از کادر درمان محافظت مکند و بر گزینههای درمان ر
• در این مقطع ،اگر به نشانههای مرتبط مبتال باشید ،باید خود را آلوده به کووید 19-فرض کنید .نتیجه مثبت آزمایش بر
توصیههان را که پزشک ارائه مکند ،تغیی نمدهد .ر
بهیین اقدام ،ماندن در ی ی
میل است.
ر
ی
ر
تغیی دهد.
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•

اگر بیماری شما خفیف باشد ،با ماندن در ی ی
میل متوانید جان دیگر ساکنان نیویورک را نجات دهید زیرا بدین ترتیب منابع
ی
ی
ر
بیشی به آنها نیاز دارند اختصاص میابد .با ماندن در ی
میل از دیگران مراقبت کنید.
درمان به افرادی که

اگر دچار نشانههای کووید 19-شوم ،چه باید بکنم؟
ی
ی
• اگر نشانههای شما خفیف تا متوسط است ،در میل بمانید .در این حالت نباید به دنبال خدمات پزشیک یا آزمایشگایه
ی
باشید .با ماندن در ی ی
درمان که وجود آنها برای مراقبت از افراد بهشدت
میل ،احتمال انتقال بیماری به دیگران ،از جمله کادر
بیمار یضوری است ،کاهش میابد.
• اگر بیش از  50سال دارید یا دچار بیماری مزمن هستید ،با پزشکتان مشورت کنید .آنها ممکن است بخواهند که شما را
دقیقتر معاینه کنند.
• اگر نشانههای شما پس از سه تا چهار روز برطرف نشود یا بدتر شود ،باید به پزشک مراجعه کنید.
• حداقل هفت روز پس از بروز نشانهها ،در ی ی
ی
میل بمانید.
مطمئ شوید که به مدت سه روز ،بدون مرصف داروی تببر ،مانند
ی
ری
تیلنول و ایبوپروفن ،بدون تب ماندهاید.
مطمئ شوید که رسفه و گلودرد شما پیش از بازگشت به روال روزانه برطرف
همچنئ،
ی
ی
ر
شده باشد .اگر دچار تب نبودهاید ،به مدت حداقل سه روز پس از رسوع برطرف شدن نشانهها ،در میل بمانید.
• اگر قرار است به پزشک مراجعه کنید ،در صورت امکان ،از ماسک صورت استفاده کنید .اگر ممکن است ،سوار خودرو
شخیص شوید ،روی صندیل عقب بنشینید و شیشه را ر ی
پایئ بکشید.
• اگر دچار نشانههای شدیدتر ،مانند دشواری تنفس و تب شدید ،باشید ،باید به بخش اورژانس مراجعه کنید .اگر به کمک
بگیید.
فوری نیاز داشتید ،با  911تماس ر
اگر در ی ی
میل بیمار شوم ،چه باید بکنم؟ خود را مبتال به کووید 19-فرض کنید!
• جز برای دریافت مراقبت پزشیک یا رفع نیازهای اسایس ،مانند خرید خواروبار ،از ی ی
میل خارج نشوید.
• از ر ی
رفئ به مدرسه یا محل کار خودداری کنید.
• از وسایل حملونقل عموم استفاده نکنید .از خودرو ر
اشیایک یا تاکیس استفاده نکنید.
• خود را ،تا حد ممکن ،در ی ی
دستشون مستقل استفاده کنید.
میل قرنطینه کنید .در اتاق جداگانهای بمانید .در صورت وجود ،از
ی
ی
اگر از دستشون ر
ضدعفون کنید.
مشیک استفاده مکنید ،سطوح پرکاربرد را پس از هر نوبت استفاده
ی
• اگر نزدیک شدن به دیگران یضورت یابد ،باید (در صورت وجود) از ماسک صورت استفاده کنید.
ً
• دستهای خود را مرتبا و به مدت حداقل  20ثانیه با آب و صابون بشویید.
• در هنگام عطسه یا رسفه کردن ،دهان و ی
ری
آستئ بپوشانید .برای پوشاندن عطسه یا رسفه از
بیت خود را با دستمال کاغذی یا
دست خود استفاده نکنید .دستمال کاغذی مرصفشده را بالفاصله دور بیندازید و سپس دستهایتان را بشویید.
دستگیه در ،وسایل دستشون و تلفن ،را ر ی
تمی کنید .این سطوح را پس از هر بار استفاده ،یا
• سطوح پرکاربرد ،مانند پیشخوان،
ر
ی
ی
حداقل یک بار در روز ،ر ی
تمی کنید .از افشانه یا دستمال نظافت خانیک استفاده کنید.
ر
• از وسایل شخیص مانند لیوان ،فنجان ،ظروف غذاخوری و حوله به صورت مشیک استفاده نکنید.
• از پذیرش مهمان در ی ی
میل خودداری کنید.

ابتالی من به کووید 19-تایید شده است یا من بیمار بودهام و ممکن است مبتال به کووید 19-باشم .چه مدت باید در ی ی
میل بمانم؟
ً
ً
• اگر ،واقعا یا احتماال ،دچار کووید 19-شده باشید ،باید به مدت هفت روز پس از بروز نشانهها ،و به مدت سه روز پس از
برطرف شدن تب ،بدون استفاده از داروی تببر ،مانند تیلنول و ایبوپروفن ،و برطرف شدن نشانههای رسفه یا گلودرد ،در
یی
میل بمانید.
• اگر دچار تب نبودهاید ،به مدت حداقل سه روز پس از ررسوع برطرف شدن نشانهها ،در ی ی
میل بمانید.
چگونه متوانم مانع ابتالی خودم و دیگران به کووید 19-شوم؟
ی
ی
غی یضوری ربی ر ی
ر
هیید .تا حد ممکن در میل بمانید.
• از رویدادها ،سفر یا
معارستهای ر
ً
ی
ر
• دستها را مرتبا و به مدت حداقل  20ثانیه با آب و صابون بشویید .اگر آب و صابون در دسیس نباشد ،باید از ضدعفونکننده
تغیی دهد.
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•
•
•
•
•

الکیل دست استفاده کنید.
ی
ی
آستئ بپوشانید .از دست خود برای این کار استفاده
در هنگام عطسه یا رسفه کردن ،دهان و بیت خود را با دستمال کاغذی یا
ر
نکنید.
ی
از لمس کردن چشم ،بیت یا دهان با دست آلوده خودداری کنید.
از دست دادن ربی ر ی
هیید .در عوض ،دست تکان دهید یا آرنجهای خود را به یکدیگر نزدیک کنید.
ی
وضع جسم خود را محتاطتر از حالت معمول برای وجود نشانههای رسماخوردگ یا آنفوالنزا پایش کنید.
شعاع حریم شخیص ر ی
بئ خودتان و دیگران را افزایش دهید .به این حریم فاصله اجتمایع مگویند.

فاصله اجتمایع (جسیم) را چگونه رعایت کنم؟
• تا حد ممکن در ی ی
میل بمانید.
• فاصله ر ی
فیییک ر ی
بئ خودتان و دیگران را افزایش دهید.
بگیید.
• در صورت امکان ،حداقل  6فوت از دیگران فاصله ر
• از حضور در مکانهای شلوغ ربی ر ی
هیید.
• در صورت امکان ،دورکاری کنید.
غی یضوری خودداری کنید.
• از سفرهای ر
ی
ی
هیید.
غیضوری ربی ر
• از تعامالت اجتمایع ر
برای کمک به دیگر ساکنان نیویورک چه کاری متوانم انجام دهم؟
• اگر احساس بیماری مکنید ،در ی ی
میل بمانید.
میل بمانید و فاصله اجتمایع ر ی
• اگر احساس بیماری نمکنید ،تا حد ممکن در ی ی
(فیییک) را رعایت کنید.
ر
• اگر بیمار نیستید و حال شما پس از سه تا چهار روز بهی شده است ،نیازی به ررسکت در آزمایش کووید 19-ندارید .اگر دچار
نشانههای خفیف یا متوسط هستید ،مراجعه به پزشک یض ر
ورن ندارد .بدین ترتیب دیگر ساکنان نیویورک که بیماری آنها
شدیدتر است ،به مراقبت الزم ر
دسییس خواهند داشت.
ی
• از احتکار ماسک صورت خودداری کنید .ارائهدهندگان خدمات درمان برای حفظ سالمت و مراقبت از افراد بهشدت بیمار به
ماسک صورت نیاز دارند.
ر
بیشی:
اهنمای
برای کسب اطالعات و ر
ی
.
• برای دریافت اخبار لحظهای ،عبارت  COVIDرا با پیامک به شماره  692-692بفرستید نرخ پیام و داده ممکن است اعمال
شود.
ر
• برای مشاهده منابع و اطالعات بیشی ،به nyc.gov/coronavirusمراجعه کنید.
• اگر به ارائهدهنده نیاز دارید ،متوانید از خدمات «اداره بهداشت و بیمارستانهای  »NYCکه برای همه ساکنان نیویورک،
توانان پرداخت در نظر گرفته شده است ،استفاده کنید .با NYC--844
ضفنظر از وضعیت مهاجرت ،وضعیت بیمه یا
ی
بگیید.
 )4NYC (844-692-4692یا  311تماس ر
• اگر احساس اضطراب ،ر
اسیس یا رسدرگم مکنید ،با مشاوران ورزیده  ،NYC Wellخط راهنمای محرمانه شهر ،تماس
ری
بگیید .شماره  )NYC-WELL (888-692-9355-888در اختیار شماست.
همچنئ متوانید عبارت  WELLرا با پیامک به
ر
ی
شماره  65173بفرستید .امکان گفتگوی آنالین از طریق  nyc.gov/nycwellرنی وجود دارد.
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