


























مراقبت از خود و سایر افراد خانه

فاصله فیزیکی برقرار کنید.
• دید و بازدیدی نداشته باشید.

• حداقل حدود 2 متر (6 فوت) از دیگران فاصله بگیرید.
• اگر با ک�� که بیمار است روی یک تخت می خوابید، وارونه 

بخوابید یا اینکه روی کاناپه بخوابید.
• افراد بیمار را از افرادی که در معرض خطر ابت��ی شدید به 

بیماری هستند دور نگه دارید.

اگر شما یا یکی از افراد داخل خانه مریض هستید:

نظافت و پاکیزگی را رعایت کنید.
• دستمال ها را ب��فاصله بعد از م��ف داخل سطل زباله بیاندازید.

• دست هایتان را مرتب بشویید، بخصوص بعد از ��فه یا عطسه.
• سطوح را به دفعات مکرر تمیز کنید.

• حوله ها و لباس ها را با گرم ترین دمای ممکن و با استفاده از مواد 
شوینده بشویید، و کامل خشک کنید.

• از ظروف غذا به صورت مشترک با دیگران استفاده نکنید و پس از 
هربار استفاده آنها را بشویید.

 ،COVID-19 برای اط��عات بیشتر در مورد کاهش ��عت شیوع
به وب سایت on.nyc.gov/coronavirus مراجعه نمایید.

جلوی صورتتان را بپوشانید.
• وقتی در فاصله کمتر از دو متر (6 فوت) از دیگران هستید، بینی 

و دهانتان را با نوعی پوشش صورت بپوشانید.
• با دستمال یا داخل آرنج تان جلوی ��فه یا عطسه خود را بگیرید.



 چه موقع باید آزمایش ویروس کرونا 
بدهید

در موارد زیر باید برای  ویروس کرونا  تست شوید:
اگر علائم بیماری کرونا دارید، صرفنظر از سن، 	 

بیماری های مزمن یا شغل تان
در تماس نزدیک با کسی بوده اید که ابتلای او به 	 

بیماری کرونا تأیید شده است، صرفنظر از اینکه 
خودتان علائم آن را داشته باشید یا نه

در یک محيط اجتماعی مسکونی )خانه ی 	 
سالمندان، پناهگاه، یا مرکز مراقبت از سالمندان( 
کار می کنید صرفنظر از اینکه خودتان علائم آن را 

داشته باشید یا نه 

برای یافتن محل انجام آزمایش در نزدیک خود،
از nyc.gov/covidtest بازدید کنید.







www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

برای کمک بھ خود یا یکی از عزیزانتان کھ 
درگیر خشونت خانگی، جنسیتی یا خشونت 

در روابط عاشقانھ است، از اطالعات و 
منابع بھره مند شوید.
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