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 جداسازی دستورالعمل: ۱۹ھای کووید دستورالعمل

  ۲۰۲۰دسامبر  ۸ :تیوضع
 .کھ . .  دیانجام دھ دیبا یھا را زماندستورالعمل نیا

 .دیمبتال شده باش دیجد یکرونا روسیاز و یحاد ناش یماریبھ ب . . .

 مثبت باشد. دتانیجد یکرونا روسیو شیآزما جھینت  .. . 

 یبالفاصلھ اقدام بھ جداساز دیبا د،یارا از دست داده تانییچشا ایو  ییایحس بو یبھ صورت ناگھان ایو  دیرا دار یاگر عالئم عفونت حاد تنفس
 .دیدھ شیبالفاصلھ آزما دیبا ط،یشرا نیدر ا ن،ی. ھمچندیرا آلوده نکن گرانیتا د دیخودتان کن یخانگ

. دیرا آلوده کن گرانید دیتوانیباشد، ھمچنان م شدهمثبت  دتانیجد یکرونا روسیو شیو فقط جواب آزما دینداشتھ باش یعالمت چیاگر ھ یحت
 .دیخودتان کن یاقدام بھ جداساز دیپس، با

گیری از انتقال ویروس بھ دیگران آشنا خواھند کرد. برای احتیاطی الزم برای پیشھا شما را با اقدامات این دستورالعمل 
 سایت مراجعھ کنید:دریافت ھمھ اطالعات الزم درباره ویروس کرونای جدید، بھ این وب

  coronavirus-www.bag.admin.ch/neuesھای آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی).(بھ زبان 
 

در دسترس coronavirus.ch-https://bag  در  یدر مورد جداساز یحیتوض لمیف کی،  نیعالوه بر ا
 است.

.  

با شما تماس خواھد گرفت و اطالعات و  تانیکانتون محل زندگ یمثبت باشد، اداره خدمات پزشک تانشیآزما جھیکھ نت یدر صورت
  .خواھد گذاشت ارتانیکامل را در اخت یھادستورالعمل

 یماریبھ ب تانیابتال دیصورت، خودتان با نیدر ا .ردیاداره کانتون ممکن است نتواند در زمان مقرر با شما تماس بگ ،یفعل طیدر شرا توجھ:
کھ با شما در  یخانواده و کسان«بھ بخش  شتر،یاطالعات ب افتیدر یبرا .دیاطالع دھ دیابوده کیھا در تماس نزدکھ با آن یرا بھ اشخاص

 .دیمراجعھ کن »کنند؟ دیاند چھ بابوده کیتماس نزد

 مدت جداسازی
 دارد: یبستگ شیآزما جھیبھ نت یمدت جداساز

 مثبت بوده است: شتانیو جواب آزما دیاداده شیآزما •
روز از بروز  ۱۰کھ حداقل  یالبتھ، بھ شرط ابد؛ییم انیعالئم پا نیساعت پس از تسک ۴۸ یقواعد، جداساز طبق •

 عالئم گذشتھ باشد.
 .ابدییم انیعالئم پا نیساعت بعد از تسک ۲۴ یبوده است: جداساز یمنف تانشیو جواب آزما دیاداده شیآزما •
 ۱۰کھ حداقل  یالبتھ، بھ شرط ابد؛ییم انیعالئم پا نیساعت پس از تسک ۴۸ ی: طبق قواعد، جداسازدیانداده شیآزما •

 روز از بروز عالئم گذشتھ باشد.
 .دیدھ انیپا شیروز پس از انجام آزما ۱۰را  یجداساز :دیابدون عالئم بوده ش،یھنگام آزما •

 
کھ تنھا عالئم  یدر صورت ن،یبنابرا. روز طول بکشد ۱۰از  شتریممکن است ب فیسرفھ خف ای ییو چشا ییایکامل بو یبھبود

بھ  دیتوانیعالئم باشند، م نیھم یدوره جدا ساز انی) پس از پافیسرفھ خف ،ییچشا ای ییای(از دست دادن حس بو ماندهیباق
 .دیدھ انیخودتان پا یجداساز

 
 وضعیت سالمتتان را تحت نظر بگیرید

 ھای ھشدارآمیز زیر، با پزشک تماس بگیرید:درباره وضعیت سالمتتان یا مشاھده ھر کدام از نشانھ در صورت نگرانی •
 تب طوالنی کھ چندین روز ادامھ داشتھ باشد -
 احساس خستگی طوالنی کھ چندین روز ادامھ داشتھ باشد -
 تنگینفس -
 احساس فشار شدید یا درد در قفسھ سینھ -
 کرده باشد احساس گیجی کھ بھ تازگی ظھور پیدا -
 ھا یا صورت  کبودی لب -

 
 کنیداگر تنھا زندگی می

دھندگان خدمات پیک بخواھید مواد غذایی و سایر اقالم ضروری، از جملھ داروھا، را از اعضای خانواده، دوستان یا ارائھ •
 برایتان تھیھ کنند و درب منزل تحویل دھند.

ویروس کرونای جدید 
 (فارسی)

http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
https://youtu.be/v-8oKw8sEo0
https://bag-coronavirus.ch/
https://bag-coronavirus.ch/
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 کنیداگر با دیگران در یک خانھ زندگی می

طور ھای غذایی را ھم در ھمین اتاق میل کنید. درھای اتاق باید بستھ باشند. اتاقتان را بھمجزا منتقل شوید و وعده بھ اتاقی •
 مرتب تھویھ کنید.

 از ھر گونھ مالقات یا تماس با دیگران بپرھیزید و، فقط در صورت نیاز، اتاق را ترک کنید. •
 .دیساکنان خانھ حفظ کن ریرا با سا یمتر ۵/۱ یمنیفاصلھ ابزنید و  ماسک بھداشتی محافظتی ھنگام ترک اتاق، •

 از ھر گونھ تماس با حیوانات خانگیتان خودداری کنید. •
از سرویس بھداشتی جداگانھ استفاده کنید. در صورتی کھ امکان استفاده از سرویس بھداشتی جداگانھ وجود نداشت، تجھیزات  •

 کننده تجاری تمیز کنید.بھداشتی مشترک (دوش، توالت، روشویی) را، پس از ھر بار استفاده، با مواد ضدعفونی
زم آشپزخانھ) مشترک با دیگران استفاده نکنید. این لوازم را، پس از ھر بار از لوازم خانھ (بشقاب، لیوان، فنجان یا سایر لوا •

 شویی بشویید.استفاده، با دقت با آب و صابون یا در ماشین ظرف
  خواب مشترک با دیگران استفاده نکنید.ھا یا رختاز حولھ •
و سایر اقالم ضروری، از جملھ داروھا، را دھندگان خدمات پیک بخواھید مواد غذایی از اعضای خانواده، دوستان یا ارائھ •

 برایتان تھیھ کنند و درب منزل تحویل دھند.
•  

 1دییطور مرتب بشورا بھ تانیھادست
ثانیھ با آب و صابون بشویید. در صورتی کھ آب و  ۲۰طور مدت بھ مدت حداقل ھایتان را بھشما و اطرافیانتان باید دست •

قدر بھ ھم بمالید تا کامالً خشک شوند. ھایتان را آنھای دست استفاده کنید و دستکنندهضدعفونیصابون در دسترس نبود، از 
 ھایتان کامالً مشھود بود، حتماً از آب و صابون استفاده کنید.در صورتی کھ کثیفی دست

والت و در صورت مشاھده کثیفی ھا قبل و بعد از آماده کردن غذا، قبل و بعد از خوردن غذا، بعد از استفاده از تشستن دست •
   ھا الزامی است.  دست

 
 ھنگام سرفھ یا عطسھ، دھانتان را بپوشانید

 ھنگام سرفھ یا عطسھ، دھان و بینیتان را با دستمال بپوشانید. •
 اید دور بیندازید یا، در صورت امکان، بشویید.دستمالی را کھ برای پوشاندن دھان یا بینیتان استفاده کرده  •

شده را در سطل زبالھ مخصوصی بیندازید کھ مجھز بھ کیسھ زبالھ پالستیکی است و در اتاقتان قرار ھای کاغذی استفادهلدستما
 دارد.

 (برای انجام آزمایش یا مراجعھ بھ مطب دکتر): اگر مجبور بھ ترک خانھ ھستید
استفاده  یاپارچھاز ماسک  دینبا ،یحاد تنفس یماریدر صورت داشتن عالئم ب استفاده کنید. ھای بھداشتیماسک از •

 .دیکن
 .دیکن یضدعفون ای دییرا بشو تانیھاقبل از ترک خانھ، دست •

تان مناسب است، از خودرو یا دوچرخھ استفاده کنید، در صورتی کھ وضعیت سالمتاز وسایل نقلیھ عمومی استفاده نکنید.  •
 پیاده بھ محل مد نظر مراجعھ کنید یا تاکسی بگیرید.

 ھای بھداشتیاستفاده درست از ماسکروش  
 کننده بشویید.ھایتان را با آب و صابون یا مایع ضدعفونیقبل از گذاشتن ماسک روی صورتتان، دست •
ھای ماسک را ماسک را با دقت روی صورتتان قرار دھید. ماسک باید بینی و دھانتان را بپوشاند. لبھ •

 سک صاف روی صورتتان بایستد.بکشید تا شکافی با صورتتان ایجاد نکنند و ما
بعد از زدن ماسک، از تماس دست با آن خودداری کنید. بعد از ھر بار تماس دست با ماسک بھداشتی   •

ھایتان را با آب و صابون یا مایع استفاده شده (برای مثال، ھنگام در آوردن ماسک)، دست
 کننده بشویید.ضدعفونی

عت قابل استفاده ھستند. بعد از این مدت، ماسک را با یک سا ۴ حداقلی در صورت خیس شدن، ھا بھداشتی، حتماسک  •
  .تی تمیز و خشک جدید جایگزین کنیدماسک بھداش

 استفاده درست با عنوان www.bag.admin.ch/masksمربوطھ در آدرس  یھالطفاً، بھ نسخھ کامل دستورالعمل •
 .دیمراجعھ کن

 
 ھمھ اقدامات احتیاطی الزم را انجام دھید

ھای زبالھ مخصوصی بیندازید کھ مجھز بھ مایعات بدن (مدفوع، خون، مخاط) را باید در سطلھای آغشتھ و آلوده بھ زبالھ •
ھای اتاق را ھمراه با توانید زبالھکیسھ زبالھ پالستیکی ھستند و در اتاقتان قرار دارند. فقط با رعایت این نکتھ است کھ می

 ھا منتقل کنید.آوری زبالھھای خانھ بھ محل جمعسایر زبالھ
کننده خانگی معمولی تمیز و ضدعفونی کنید. میز کنار تخت، ھا تماس دارید ھر روز با مایع ضدعفونیسطوحی را کھ با آن •

  قاب تخت و سایر اسباب و وسایل اتاق خواب از جملھ این سطوح ھستند.

                                                      
1 ትክክለኛ የእጅ አስተጣጠብን የሚያሳይ ቪድዮ፡  https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY 

 ماسک (فارسی)

https://www.faq.bag.admin.ch/de/masken/wie-ziehe-ich-eine-maske-richtig-und-aus-worauf-muss-ich-achten-w%C3%A4hrend-ich-eine-maske-trage
https://www.faq.bag.admin.ch/de/masken/wie-ziehe-ich-eine-maske-richtig-und-aus-worauf-muss-ich-achten-w%C3%A4hrend-ich-eine-maske-trage
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#-1373296830
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html#1405873006
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html#1405873006
https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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 نیکودکان و والد یبرا یجداساز
 ھم صادق ھستند. نیکودکان و والد یبرا یقواعد جداساز ،یبھ صورت کل •
  .اش در تماس باشدخانواده یجز اعضا یبا کس دیکودک نبا ،یدر دوره جداساز •
امکان  تا حد امکان کم شود. دیخانھ با یاعضا ریاست، تماس او با سا یکھ فقط کودک ملزم بھ جداساز یدر صورت •

اگر  ژهیوکودک، بھ یازھاینالبتھ، توجھ بھ  دارد. یاز جملھ سن او بستگ یکودک بھ عوامل مختلف یجداساز
  مھم است. اریسال باشد، بسوسنکم

باشد، مراقبت از کودک در  نھیملزم بھ قرنط نیاز والد یکینداشتھ باشد و فقط  یبھ جداساز ازیکھ کودک ن یدر صورت •
  .کند فاینقش مراقب را ا دیوالد با نیخواھد بود و ا گریمدت بر عھده والد د نیا

نداشتھ باشد، نحوه مراقبت از کودک بھ  یبھ جداساز یازیخود باشند و کودک ن یملزم بھ جداساز نیکھ ھر دو والد یدر صورت
از کودک مراقبت کند و کودک  یرا بھ کار گرفت تا شخص ثالث یداتیاگر نتوان تمھ خواھد داشت. یسن و امکانات موجود بستگ

کودک بھ  وستنیپ نھیگز دیدنبال کند، با ن،یالذکر توسط والدفوق یمحافظت داتیتمھ تیرا، با رعا شینتواند روال معمول زندگ
 ھا را ھم مد نظر داشت.ھمراه آن یکردن دوره جداساز یو ط نیوالد

 ارتباطات اجتماعی در دوران جداسازی
توانید، از طریق تلفن، اسکایپ جداسازی خانگی اجباری بھ معنای قطع ھمھ ارتباطات اجتماعی نیست: می  •

ھا تان با آنو . . .، با دوستان و اعضای خانواده در تماس باشید. درباره تجربیات، افکار و احساسات
 صحبت کنید.

در صورت مواجھھ با ھر گونھ نگرانی، ترس یا مشکل، تان کافی یا ممکن نیست: اگر این نوع ارتباط برای •
) تماس بگیرید. تماس با این شماره تلفن رایگان است و Dargebotene Hand( ۱۴۳با شماره تلفن 

 ساعتھ آماده کمک و صحبت با شما ھستند. ۲۴صورت دھندگان بھپاسخ
http://www.dureschnufe.ch  /ھا مراجعھ کنید: سایتبرای دریافت اطالعات بیشتر، بھ این وب •

www.salutepsi.ch/  www.santepsy.ch 
 

 پس از پایان جداسازی
چگونھ از خودتان محافظت «کارزار  در این شرایط نیز، رعایت قواعد بھداشتی و رفتاری مطرح در •

 www.bag.admin.ch/protect-) ھمچنان ضروری است So schützen wir uns» (کنید
.others-and-yourself 

 کنند چھ باید بکنند؟د یا در یک خانھ زندگی میکسانی کھ با شما تماس صمیمی دارن
تان و کسانی کھ با شما در ارتباط ھستند باید، تا پیش از مشخص شدن نتایج آزمایش، وضعیت خانواده •

چگونھ از خودتان محافظت « شان را تحت نظر داشتھ باشند و از قواعد بھداشتی و رفتاری کارزارسالمت
این uns-wir-schuetzen-www.bag.admin.ch/so .() پیروی کنند (So schützen wir uns» (کنید

را در اشخاص باید، در صورت ظھور عالئم، اقدام بھ جداسازی خانگی خود کنند و آزمایش آنالین کرونا 
) انجام دھند و، درصورت لزوم، برای انجام آزمایش BAG )Check-Coronavirusسایت وب

ھای مربوط بھ جداسازی را کھ در این دستورالعمل ھا ھم باید ھمان توصیھواقعی اقدام کنند. آن
سایت کانتون وو بھ آدرس در وب اند رعایت کنند.آمده

https://coronavirus.unisante.ch/evaluation آزمایش آنالین کرونا بھ ھشت زبان دیگر در ،
 دسترس است.

 ییرا شناسا یکسان تان،یکانتون محل زندگ یبا کمک اداره خدمات پزشک مثبت بود: شتانیآزما جھیکھ نت یدر صورت •
کھ اداره کانتون نتوانست  یر صورتد .رندیقرار بگ یخانگ نھیتحت قرنط دیو با دیاداشتھ کیھا تماس نزدکھ با آن دیکن

 یرا بھ اشخاص یماریبھ ب تانیابتال دیصورت، خودتان با نیدر ا :ردیدر زمان مقرر با شما تماس بگ
  .دیاطالع دھ دیاھا در تماس بودهکھ با آن

 
 د؟یاطالع دھ دیرا با یچھ موارد
 یاشخاص کسان نی. ادیاھا تماس داشتھکھ تا در دو روز قبل از بروز عالئمتان با آن یھمھ کسان •

 ۱۵ساعت قبل از ظھور عالئم، بھ مدت حداقل  ۴۸ ایھستند کھ، در زمان بروز عالئمتان 
 نای اند.شما بوده یمتر ۵/۱تر از در فاصلھ کم ،یمراقبت زاتیبدون استفاده از تجھ قھ،یدق

-bag.admin.ch/isolation-und( کنند تیرا رعا نھیقرنط یھادستورالعمل دیاشخاص با
quarantaene .( 

الزم در صورت  داتیمھت«بھ  شتر،یاطالعات ب افتیدر یبرا د،یتوانیاند مکھ با شما در تماس بوده یشما و کسان •
 .دیراجعھ کنم quarantaene-und-www.bag.admin.ch/isolation بھ آدرس »تماس با شخص مبتال

Dureschnufe 
 (فارسی)

ابتال بھ  یبررس
از  یناش یماریب

 کرونا روسیو
 (فارسی)

قواعد بھداشتی و 
 رفتاری (فارسی)

ھای دستورالعمل
(فارسی)قرنطینھ   

http://www.dureschnufe.ch/
http://www.dureschnufe.ch/
http://www.salutepsi.ch/
http://www.santepsy.ch/
http://www.bag.admin.ch/protect-yourself-and-others
http://www.bag.admin.ch/protect-yourself-and-others
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://coronavirus.unisante.ch/evaluation
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
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Farsi / farsi / farsi / فارسی  

 
 

 نھیبا شما، ملزم بھ قرنط کیتماس نزد لیاند، بھ دلکھ با شما در تماس بوده یکھ کسان یصورت در •
 افتیدر یاز دست دادن درآمد، درخواست جبران خسارت کنندبرا لیبھ دل توانند،یخود باشند، م

 .دیمراجعھ کن BSV یاجتماع نیاداره فدرال تأم تیباره بھ وبسا نیدر ا شتریاطالعات ب

BSV 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
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