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 نھیقرنط دستورالعمل: ۱۹ دیکوو یھادستورالعمل
 

) مثبت بوده SARS-CoV-2در صورت تماس نزدیک با شخصی کھ جواب آزمایش ویروس کرونای جدید او (
 است، چھ باید بکنید؟

 

  ۲۰۲۰دسامبر  ۴   :یتوضع

 
 اید کھ مبتال بھ ویروس کرونای جدید بوده با شخصی تماس نزدیک داشتھ

 ۱۵اند. تماس نزدیک بھ معنای آن است کھ بھ مدت بیش از و نتایج آزمایشگاھی ھم ابتالیش بھ بیماری را تأیید کرده
اید. اگر این شخص ناقل شخص مبتال بودهمتر)  ۵.۱ دقیقھ، بدون استفاده از وسایل محافظتی، نزدیک (فاصلھ کمتر از

ھر دو نفر  ای کی ی(در صورت روز خودتان را قرنطینھ خانگی کنید ۱۰بوده باشد، باید بھ خانھ بروید و بھ مدت 
 10 یدبود ، با 1یتماس مسر ینشخص در ح یناگر ا وجود نداشتھ باشد) نشانیب شنیپارت وارید ایماسک نزده باشند 
 یدبرو ینھرنطروز در خانھ بھ ق

. 

اید کھ ریسک ابتال ای حضور داشتھروز گذشتھ را در کشور یا منطقھ 10اکنون در حال ورود بھ سوئیس ھستید و ھم
شما مجبورید کھ، باالفاصلھ پس از ورود، مستقیماً بھ خانۀ خود یا سایر اماکن اقامتی مناسب  در آنجا باال بوده است.

 2روز دائماً پس از ورودتان در آن محل باقی بمانید (قرنطینھ) و بھ مقامات کانتون مربوطھ ظرف مدت  10بروید. باید 
مالحظھ بفرمایید).  2www.bag.admin.ch/entryھا را در وبسایت روز اطالع دھید (فھرست تماس مقامات کانتون

 از دستورات این مقامات پیروی کنید.
 

 
در این کنید. با قرنطینھ خانگی خودتان، از انتشار ویروس بھ بقیھ ساکنان خانھ و اعضای جامعھ جلوگیری می

مدت، ممکن است ناقل ویروس باشید. با قرنطینھ خانگی خودتان، نقشی مھم در محافظت از اعضای 
 خواھید داشت و بھ کند شدن روند انتشار ویروس ھم کمک خواھید کرد. 3پذیر جامعھآسیب

 
شما را با اقدامات احتیاطی الزم طی دوران قرنطینھ خانگی آشنا خواھند کرد. ھدف  ھای زیردستورالعمل

 این اقدامات جلوگیری از انتشار ویروس است.
 
سایت اداره فدرال بھداشت عمومی  در دسترس ھمھ اطالعات مھم درباره ویروس کرونای جدید در وب 

 ھای آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی)(بھ زبانcoronavirus-http://www.bag.admin.ch/neues.  است:
 

 .یدکن یداپ downloads-coronavirus-www.bag.admin.ch/neues از زبان شما در یصفحھ حقوق یک

 نھیمدت قرنط
  .روز است ۱۰ نھیمدت قرنط •
  مثبت بوده است. ششیکھ جواب آزما شودیشروع م یتماستان با شخص نیروزه از آخر ۱۰ نھیقرنط •

                                                      
 شود.میساعت قبل از ظھور عالئم ھم ناقل محسوب قبالً   ۴۸شخص ناقل کسی است کھ عالئم بیماری را دارد. این شخص از  1
مراجع کانتون مربوطھ ممکن است مدت اقامتتان در  د،یوارد شده باش یماریابتال بھ ب یباال سکیبا ر یامنطقھ ایکشور کھ از  یدر صورت 2

 .رندیدر نظر بگ تاننھیمنطقھ را جزو دوره قرنط ایآن کشور 
 یا، سرطان  یمزمن تنفس یھا یماری، ب یعروق یقلب یھا یماری، ب یابتفشار خون باال ، د یسال و بزرگساالن دارا 65 یافراد باال 3

 در متر مربع) یلوگرمک BMI ≥ 40(مرض ،  IIIدرجھ  یکند ، چاق یم یفبدن را تضع یمنیا یستمکھ س ییھا و درمان ھا یماریب

نزدیک تماس 
 (فارسی)

 ورود (فارسی)

 

ویروس کرونای 
 جدید (فارسی)

 

http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads
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روزه از روز ورودتان بھ کشور شروع  ۱۰دوره  نیا د،یھست نھیمسافرت در قرنط لیکھ بھ دل یدر صورت •
مراجع  د،یوارد شده باش یماریابتال بھ ب یباال سکیبا ر یامنطقھ ایکھ از کشور  یدر صورت .شودیم

 .رندیدر نظر بگ تاننھیمنطقھ را جزو دوره قرنط ایکانتون مربوطھ ممکن است مدت اقامتتان در آن کشور 
  .دیدھ انیپا تاننھیقرنطبھ  دیتوانیم د،ینداشت یروز، عالئم ۱۰کھ، بعد از گذشت  یدر صورت •
  
 

 جداسازی اجتماعی و کاری
کنند از از ھر گونھ تماس با دیگران خودداری کنید. کسانی کھ با شما در قرنطینھ ھستند و در یک خانھ کنارتان زندگی می •

کھ دچار  دیاشدر تماس مستمر ب یبا شخص نھیقرنط یکھ ط یکھ، در صورت دی، فراموش نکنالبتھ این قاعده مستثنی ھستند.
 .دیکن دیرا تمد تاننھیمدت قرنط دیھم مثبت باشد، با ششیشود و جواب آزما یماریعالئم ب

» چگونھ از خودتان محافظت کنید«در این شرایط ھم، رعایت قواعد بھداشتی و پیشنھادھای رفتاری مطرح در کارزار    •
 uns-wir-schuetzen-www.bag.admin.ch/so.ھمچنان ضروری است: 

 یابد.روز) کاھش نمی 10، دورۀ قرنطینھ (آر یا پادتن)سی(پیدر صورت منفی بودن نتیجۀ آزمایش  •
  

 دیکنیم یخانھ زندگ کیمثبت بوده است در  ششیآزما جھیکھ نت یگر با شخصا
را ھم  شیبستھ منتقل شود و غذا یمجزا با درھا یبھ اتاق دیمثبت بوده است با ششیکھ جواب آزما شخصی •

-www.bag.admin.ch/ isolation-andدر آدرس  یجداساز یھااتاق بخورد (بھ دستورالعمل نیدر ھم
quarantaene دیمراجعھ کن(. 

 ۵/۱ یمنیبھ ترک اتاق داشتھ باشد، فاصلھ ا ازیمثبت بوده است ن ششیآزما جھیکھ نت یاگر شخص •
 .دیو ماسک بزن دیبا او را حفظ کن یمتر

 .دیکن ھیطور مرتب تھوھا را بھھمھ اتاق •
 از ھر گونھ مراجعھ بھ اتاق بیمار یا تماس با او خودداری کنید. •
دھندگان خدمات پیک مواد غذایی و سایر اقالم ضروری، از جملھ ارائھترتیبات الزم را بدھید تا اعضای خانواده، دوستان یا  •

 داروھا، را برایتان تھیھ کنند و درب منزل تحویل دھند.
 .ییدمرتباً دستان خود را بشو •
ار از لوازم خانھ (بشقاب، لیوان، فنجان یا سایر لوازم آشپزخانھ) مشترک با بیمار استفاده نکنید. این لوازم را، پس از ھر ب •

 شویی بشویید.استفاده، با دقت با آب و صابون یا در ماشین ظرف
طور مرتب در ماشین ھا را بھخواب و حولھھا، رختخواب مشترک با بیمار استفاده نکنید. لباسھا یا رختاز حولھ •

 شویی بشویید.لباس
دوره  یدر صورت امکان، ط ید،با رندگییقرار م   پذیریبو در گروه اشخاص آس کنندیم یکھ در با شما زندگ یکسان •

 جدا. یگراناز د ینھ،قرنط
 

 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.

و  دیبا او را حفظ کن یمتر ۵/۱ یمنیبھ ترک اتاق داشتھ باشد، فاصلھ ا ازیمثبت بوده است ن ششیآزما جھیکھ نت یاگر شخص
 .دیماسک بزن

 ھای غذایی را ھم در ھمین اتاق میل کنید. درھای اتاق باید بستھ باشند.بھ اتاقی مجزا منتقل شوید و وعده •
 رت نیاز، اتاق را ترک کنید.از ھر گونھ مالقات یا تماس با دیگران بپرھیزید و، فقط در صو •
4 .دیبھ ترک اتاق، ماسک بزن ازیدر صورت ن •

3F  
 دیکن ھیطور مرتب تھوھا را بھھمھ اتاق •
 طور مرتب بشویید.ھایتان را بھدست ������� ����� •
از سرویس بھداشتی جداگانھ استفاده کنید. در صورتی کھ امکان استفاده از سرویس بھداشتی جداگانھ وجود نداشت، تجھیزات  •

 تمیز کنید. مواد شوینده تجاریبھداشتی مشترک (دوش، توالت، روشویی) را، پس از ھر بار استفاده، با 
خانھ) مشترک با دیگران استفاده نکنید. این لوازم را، پس از ھر بار از لوازم خانھ (بشقاب، لیوان، فنجان یا سایر لوازم آشپز
 شویی بشویید.استفاده، با دقت با آب و صابون یا در ماشین ظرف

  خواب مشترک با دیگران استفاده نکنید.ھا یا رختاز حولھ •

                                                      
4 www.bag.admin.ch/masks 

قواعد بھداشتی و رفتاری 
 (فارسی)

ھای دستورالعمل
 جداسازی (فارسی)

http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
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 مراجعھ بھ مطب دکتر): ای شیانجام آزما ی(برا دیھست خانھ ترک بھ مجبور اگر •
  .دیاستفاده کن یبھداشت یھاماسک از •
 د،یکن استفاده دوچرخھ ای خودرو از است، مناسب تانسالمت تیوضع کھ یصورت در. دیاستفاده نکن یعموم ھینقل لیوسا از •

 .دیریبگ یتاکس ای دیکن مراجعھ نظر مد محل بھ ادهیپ
 

  یبھداشت یھاماسک از درست استفاده روش
 .دییبشو کنندهیضدعفون عیما ای صابون و آب با را تانیھادست صورتتان، یرو ماسک گذاشتن از قبل •
 را ماسک یھالبھ. بپوشاند را دھانتان و ینیب دیبا ماسک. دیدھ قرار صورتتان یرو دقت با را ماسک •

 .ستدیبا صورتتان یرو صاف ماسک و نکنند جادیا صورتتان با یشکاف تا دیبکش
 ی. بعد از ھر بار تماس دست با ماسک بھداشتدیکن یبعد از زدن ماسک، از تماس دست با آن خوددار  •

 عیما ایرا با آب و صابون  تانیھامثال، ھنگام در آوردن ماسک)، دست یاستفاده شده (برا
 .دییبشو کنندهیضدعفون

 کی با را ماسک مدت، نیا از بعد. ھستند استفاده قابل عتسا ۴ حداقلشدن،  سیدر صورت خ یحت ،یھا بھداشتماسک  •
 .دیکن نیگزیجا دیجد خشک و زیتم یبھداشت ماسک

مراجعھ  استفاده درست با عنوان www.bag.admin.ch/masksمربوطھ در آدرس  یھابھ نسخھ کامل دستورالعمل لطفاً، •
 .دیکن

 
 وضعیت سالمتتان را تحت نظر بگیرید

تنگی یا از دست دادن ناگھانی سرفھ، , نفسوضعیت سالمتتان را تحت نظر بگیرید: احساس ناراحتی، خستگی، تب، احساس تب، 
 .ھای ابتال بھ ویروس کرونای جدید باشندتوانند از جملھ نشانھتنگی میحس بویایی و یا چشایی، گلودرد و نفس

 
  ھنگام بروز عالئم

توانید از طریق وبسایت خودتان را از دیگران جدا کنید و از دستورات مربوط بھ زمان جداسازی پیروی کنید. می •
quarantaene-und-http://www.bag.admin.ch/isolation  بھ تمامی اطالعات ضروری در این زمینھ

 رسی داشتھ باشیددست
 یتدر وب ساو، در صورت لزوم، آزمایش دھید.  ویروس کرونا چک کنیدخودتان را از لحاظ ابتال بھ  •

 8بھ  یتاج بررس یدتوان یشما م https://coronavirus.unisante.ch/evaluationکانتون وود بھ آدرس 
 .یدکن یدارا پ یگرزبان د

و عالئم  دیاکرده نھیخودتان را قرنط دییبھ پزشک بگو بالفاصلھ، از طریق تلفن، با پزشک تماس بگیرید. •
اداره خدمات پزشکی کانتون محل ھای بھ پزشک اطالع دھید کھ، بر اساس دستورالعمل   .دیرا دار یماریب

ھای پرخطر قرار دارید، اید و عالئم بیماری را دارید. در صورتی کھ در گروهتان، خودتان را قرنطینھ خانگی کردهزندگی
 تان را از طریق تلفن بھ پزشک اطالع دھید.شرایط

 
 ارتباطات اجتماعی در دوران قرنطینھ

توانید، از طریق تلفن، اسکایپ و ھمھ ارتباطات اجتماعی نیست: میقرنطینھ خانگی اجباری بھ معنای قطع  •
ھا صحبت تان با آن. . .، با دوستان و اعضای خانواده در تماس باشید. درباره تجربیات، افکار و احساسات

 کنید.
تان کافی یا ممکن نیست: در صورت مواجھھ با ھر گونھ نگرانی، ترس یا اگر این نوع ارتباط برای  •

) تماس بگیرید. تماس با این شماره تلفن رایگان است Dargebotene Hand( ۱۴۳مشکل، با شماره تلفن 
 ساعتھ آماده کمک و صحبت با شما ھستند. ۲۴صورت دھندگان بھو پاسخ

http://www.santepsy.ch / www.dureschnufe.ch  / ھا مراجعھ کنید:سایتبرای دریافت اطالعات بیشتر، بھ این وب  •
www.salutepsi.ch 

 5دییرا بھ طور مرتب بشو تانیھادست
ثانیھ با آب و صابون بشویید. در صورتی کھ آب و  ۲۰طور مرتب 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 دستکنندهصابون در دسترس نبود، از ضدعفونی
 ھایتان کامالً مشھود بود، حتماً از آب و صابون استفاده کنید.کھ کثیفی دست در صورتی

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

 
 نیسال و والد ۱۲ ریکودکان ز یبرا نھیقرنط
 د.ھم صادق ھستن نیکودکان و والد یبرا نھیقواعد قرنط ،یکلبھ صورت  •

                                                      
 YY0H0Ztu2https://youtu.be/gw»:  ھاروش درست شستن دست«ویدئوی  5

 ماسک (فارسی)

ابتال بھ  یبررس
از  یناش یماریب

 کرونا روسیو
 (فارسی)

Dureschnufe 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#-1373296830
http://www.bag.admin.ch/masks
http://www.bag.admin.ch/masks
http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
http://www.santepsy.ch/
http://www.dureschnufe.ch/
http://www.dureschnufe.ch/
http://www.salutepsi.ch/
https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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  اش در تماس باشد.خانواده یجز اعضا یبا کس دیکودک نبا نھ،یدر دوره قرنط •
کھ فقط کودک در  یدر صورت تا حد امکان کم شود. دیخانھ با یاعضا ریاست، تماس او با سا نھیکھ فقط کودک در قرنط یدر صورت •

سال باشد، وسناگر کم ژهیوکودک، بھ یازھایالبتھ، توجھ بھ ن تا حد امکان کم شود. دیخانھ با یاعضا ریاست، تماس او با سا نھیقرنط
  مھم است. اریبس

را در  یبار مدت زمان کوتاھ کیتا کودک، بدون تماس با اشخاص خارج از خانھ، ھر چند وقت  دیریرا در نظر بگ یداتیتمھ دیتوانیم •
 آزاد حضور داشتھ باشد. یھوا

 گریمدت بر عھده والد د نیباشد، مراقبت از کودک در ا نھیملزم بھ قرنط نیاز والد یکینباشد و فقط  نھیکھ کودک در قرنط یدر صورت •
  کند. فاینقش مراقب را ا دیوالد با نیخواھد بود و ا

نباشد، نحوه مراقبت از کودک بھ سن و  نھیخود باشند و کودک در قرنط نھیملزم بھ قرنط نیکھ ھر دو والد یدر صورت •
خارج از خانھ وجود نداشتھ باشد و کودک  یکھ امکان استفاده از خدمات مراقبت یدر صورت خواھد داشت. یامکانات موجود بستگ

و  نشیکودک بھ والد 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 نھیکردن قرنط یط

 نھیبعد از قرنط
  /https://foph-coronavirus.ch: دیادامھ دھ یو رفتار یقواعد بھداشت تیبھ رعا - •
تان را ھمچنان تحت نظر داشتھ سالمت تیوضع - .دیتان را ھمچنان تحت نظر داشتھ باشسالمت تیوضع - •

 .دیباش
 

 یروستاج و یھاقدامات عل یلجبران خسارت درآمدھا بھ دل
   :یاجتماع یمھدفتر فدرال ب یتتوان در وب سا یمورد را م یناطالعات مربوط بھ ا

 /www.bsv.admin.ch < Coronavirus یمربوط بھ شرکت ھا ، کارمندان ، افراد خود اشتغال اقدامات 
از دست دادن سود> سواالت و پاسخ ھا> جبران خسارت افراد  ی> جبران خسارت برایافتشدگان  یمھو ب

  ).ینھاقدامات قرنط یلدل ھب

 کارزار (فارسی)
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