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This presentation….
• ویروس کرونا یا کوید -١٩ چیست

CHEERing. این اطالعات توسط
•  دیده گروھی کھ   در حوضھ  صحت  عمومی  فعالیت می کند . تدارک،
شده ھست

•  ھدف ما اطالع رسانی بھ مھاجران می باشد

•  لطفاً بھ اشتراک بگذارید



ویروس کرونا چیست؟

•  ویروس کرونا میکروب جدید ھست.
 کھ باعث بیماری می شود کھ    بھ آن
.کوید-١٩ میگویند

•  کوید-١٩ در سراسر جھان پراکنده
 شده است

•   کوید-١٩  عفونتی  است کھ ریھ ھا
 (شش ھا) را ھدف قرار داده و  باعث
 مشکالت تنفسی می شود



چرا ھمھ نگران ھستند؟
•  چون مریضی جدید می باشد و  مبارزه با آن دشوار است

• . خوشبختانھ جوانان و  کودکان معموال بھبود پیدا می کنند

•  باعث متاسفانھ افراد مسن و بیمار بیشتر در ریسک قرار دارند  حتی
 مرگ  آنھا می شود



 چگونھ از کوید-١٩ جلوگیری
کنیم ؟
•  برای مقابلھ با این ویروس واکسن وجود ندارد
•  درمانی برای کوید-١٩ وجود ندارد اما تعداد زیادی بھبود یافتند 

•  شستن دستان، تمیز نگھ داشتن وسایل، پوشاندن دھان ھنگام سرفھ
.برای جلوگیری از سرایت ویروس موثر است

•  سیستم ایمنی قوی می تواند در مقابل ویروس کرونا و تمام 
.بیماری ھا مقابلھ کند



آیا من ویروس کرونا دارم ؟
•  تنھا راه فھمیدن آن آزمایش ھست

•  در واقعا بیشتر کشورھا وسایل
. آزمایش کافی در اختیار ندارند

•  شما احتماال نمی توانید این آزمایش را 
 بدھید مگر اینکھ شرایط صحت شما
 تغییر کند و این تغییر سریع انجام روی
. می دھد

•  بھ ھمین دلیل  باید از سرایت کوید-١٩
 جلوگیری کرد  و دانست کھ در ھنگام
 سرایت بھ این بیماری یا آنفوانزا چھ
 کرد



•  میکروبھای مثل کرونا از داخل
. بدن بھ ما حملھ می کنند

•  اگر شخص بیمار سرفھ یا
 عطسھ کند امکان دارد شما این
 میکروب ھا را تنفس کنید و
. مریض شوید

•  حتی  اگر یک شخص بیمار بھ
 نظر نرسد ممکن ھست کھ شما
 را بیمار  کند

کوید -١٩ چگونھ سرایت می کند ؟



!کوید-١٩ نگیرید
•  دستان خود را  مرتبا  با آب و صابون
. خوب بشوید

•  اگر مواد ضدعفونی دست در اختیار
. دارید از آن زیاد استفاده کنید

•  تمام وسایل را تمیز و  پاک نگھدارید
 مخصوص افرادی  کھ در یک محیط
 کوچک با ھم  زندگی  می کنند



!کوید-١٩ نگیرید
•  تمام ظروف را با گرم و مواد شوینده

.خوب بشویید
•  
•  از دادن لوازم شخصی خود (قاشق ،

.چنگال و چاقو) بھ دیگران پرھیز کنید

•  در ھنگام صرف غذا ھر کس از بشقاب
   خود استفاده کند

•  پاک کردن مداوم  وسایل کھ ھمھ از آن
 استفاده می کنند  مانند دستگیره در

• . از افراد مریض دوری کنید



 اگر شما نوزاد دارید
• . از سینھ خود بھ او شیر دھید
•  از شیر دادن توسط بطری خودداری کنید 
 چون شیر مادر باعث قویتر شدن کودک

.میگردد

•  اگر مریض ھستید در مواقع شیر دادن دھان 
 خود را بپوشانید و بھ طرف نوزاد سرفھ نکنید

. 

• .نوزاد را از افراد مریض دور نگھ دارید



عالئم  کوید-١٩  چگونھ است ؟

 تب   و خستگی

سرفھ مداوم

 مشکالت تنفسی

 عالئم کلیدی ویروس
 کرونا



کسانی کھ کوید-١٩ دارند شاید دارای
• تب باال.
•  گلو درد و سرفھ.

•  مشکالت تنفسی .

• باشند

•  اگر شما سرماخوردگی یا انفوالنزا  دارید ممکن ھست کھ بعضی از این
. عالئم را داشتھ باشید

•  این بھ آن معنی است کھ تشخیص این کھ شما کوید -١٩ دارید  سخت است



 چھ کنیم اگر بھ کوید-١٩ مبتال
شدیم ؟
•  استراحت و خواب
•  مایعات بنوشید

•  .بھ کودک خود   شیر دھید
• .اگر تب شدید یا مشکل تنفسی داشتید با اورژانس  تماس بگیرید



 بیماری را بھ دیگران انتقال
.ندھید
•  اگر  بھ بیماری مانند کوید-١٩  مبتال
شدید

•  در ھنگام سرفھ و عطسھ دھان و  بینی
 خود را بپوشانید

•  دستان خود را مرتبا بشوییدبھ سمت
 دیگران سرفھ نکنید از افراد مسن و 
بیمار دوری کنید



 قدم مھم برای جلوگیری از مبتال شدن ٣

•  دستان خود را مرتب با
.آب   و صابون بشویید

•  سطح حمام و آشپزخانھ را
.پاک کنید

•  از بغل کردن و  بوسیدن
 .افراد بیمار خودداری کنید



 نکتھ مھم کھ شما با رعایت آن بھ سالمتی شما ٣
 کمک می کند
• .واکسن خود فرزاندانتان را انجام دھید و بھ روز نگھدارید.

•  اطمینان حاصل کنید کھ نوزادان از شیر مادر تغذیھ می شوند.
 نوزادان باید فقط 6 ماه شیر بخورند و بعد از شروع  بھ خوردن غذا
.جامد  بھ شیردھی ادامھ دھند

• . غذای سالم  و مقوی بخورید تا سیستم ایمنی شما قوی باشد .



 آیا من مریض می شوم ؟
• . ھر کسی امکان دارد کھ مریض شود 

•  شستن دستان و   تمیز نگھ داشتن وسایل باعث جلو گیری از ابتال 
 می شود

• . واکسن و تغذیھ مناسب از بیماری جلوگیری می کند

• .در صورت ابتال یا ترس از مریض شدن بھ دکتر مراجعھ کنید



با کجا تماس بگیریم
• https://www.civil

protection.gr/el/k
oronoios-covid-1
9-hrisimes-odigie
s

•  در صورت داشتن
 سوال در رابطھ با
 کرونا در یونان با
 شماره ١١٣۵ تماس
بگیرید
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