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ﮐووﯾد  :۱۹اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم درﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد و ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری
وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد

آﺧرﯾن ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ 2020/10/29

ﻣﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ از ﺧود
ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﮐروﻧﺎ را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد

ﻣراوداتﺗﺎن را ﮐم ﮐﻧﯾد.

در ﺻورت اﻣﮑﺎن،
در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد.

ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.

در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺣﻔظ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت،
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﻟزاﻣﯽ
اﺳت

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در
ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
در دﺳﺗرس ﻋﻣوم و وﺳﺎﯾل
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ اﺟﺑﺎری
اﺳت.

دﺳتھﺎ را ﮐﺎﻣل ﺑﺷوﯾﯾد

داﺧل دﺳﺗﻣﺎل ﯾﺎ ﮔودی
آرﻧﺞﺗﺎن ﻋطﺳﮫ و
ﺳرﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

از دﺳت دادن ﭘرھﯾز
ﮐﻧﯾد.

ﭼﻧد ﺑﺎر در روز
ﺧودﺗﺎن را در ﻣﻌرض
ھوای ﺗﺎزه ﻗرار دھﯾد.

روﯾدادھﺎ:
ﻋﻣوﻣﯽ :ﺣداﮐﺛر ۵۰
ﻧﻔر
ﺧﺻوﺻﯽ :ﺣداﮐﺛر ۱۰
ﻧﻔر
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت در ﺳﺎﻟنھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ :ﺣداﮐﺛر ۱۵
ﻧﻔر

اﮔر ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺑﯾﻣﺎری
ﺑروز ﮐردﻧد ،ﻓورا ً
ﺗﺳت ﺑدھﯾد و در ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﻣﺎﻧﯾد.

ھﻣﯾﺷﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس
ﮐﺎﻣل اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻗﺎﺑل
ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ
زﻧﺟﯾرۀ اﻧﺗﻘﺎل ﮐووﯾد-
 :19اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن
 SwissCovidرا
داﻧﻠود و ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.

اﮔر ﺗﺳتﺗﺎن ﻣﺛﺑت ﺷد:
ﺧودﺗﺎن را از دﯾﮕران
ﺟدا ﮐﻧﯾد.
در ﺻورت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ
ﻓردی ﮐﮫ ﺗﺳﺗش ﻣﺛﺑت
ﺷده اﺳت :ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﺷوﯾد.

ﻓﻘط ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﻧوﺑت
ﺗﻠﻔﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻣطب دﮐﺗر ﯾﺎ
اورژاﻧس ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

www.foph-coronavirus.ch

Farsi/Persisch/Dari, Farsi/Persian/Dari

ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺗداول درﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد

در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﺷﺎھد ﺣﺿور ﺑﯾﻣﺎری ﺟدﯾدی ﺑﺎ ﻗدرت ﺳراﯾت ﺑﺎﻻ در ﺟﮭﺎن ﺑودﯾم .اﯾن ﺑﯾﻣﺎری »ﮐووﯾد  «۱۹ﻧﺎم دارد .ﮐووﯾد  ۱۹ﺗوﺳط
وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾدی اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ،در ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ،در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﭘﺧش ﺷده اﺳت .اﯾن ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎت ،ﮐﮫ ﺗوﺳط اداره ﻓدرال
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ  BAGﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﺗداولﺗرﯾن ﺳؤالھﺎ درﺑﺎره اﯾن وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد.
اﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣﯽﺗواﻧد ﻋواﻗﺑﯽ ﺟدی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻌﺿﯽ از اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑر اﺛر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺟﺎنﺷﺎن را از دﺳت
ﻣﯽدھﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد از ﺧودﺷﺎن در ﺑراﺑر وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد.

ﻣﺳﺋوﻟﯾتﭘذﯾری ﻓردی ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت :ﺑﮭﺗرﯾن راه ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧودﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﺷﺳﺗن ﻣﻧظم دﺳتھﺎ ﺑﺎ آب و
ﺻﺎﺑون و ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻻزم از دﯾﮕران اﺳت.
اﻟزاﻣﺎت و ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ﻣﮭم :ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧودﺗﺎن در ﺑراﺑر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری
ﺗرﺳﯾمﺷده در ﺻﻔﺣﮫ اول اﯾن ﺳﻧد و ﭘوﺳﺗرھﺎی اداره ﻓدرال ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ) (BAGاﺳت .اﯾن ﻗواﻋد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺷﺳﺗن ﻣرﺗب
دﺳتھﺎ ﺑﺎ ﺻﺎﺑون و ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ.
اﻟزاﻣﺎت و ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ﻣﮭم از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹اﮐﺗﺑر :۲۰۲۰
•

اﻟزام اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻣراﮐز ﺷﻠوغ ﺷﮭرھﺎ و روﺳﺗﺎھﺎ و ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ و
ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ

•

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻓﺿﺎھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳراﺳر ﺳوﺋﯾس اﺟﺑﺎری اﺳت :وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ،
ھواﭘﯾﻣﺎھﺎ ،اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻗطﺎر ،اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی اﺗوﺑوس و ﻓرودﮔﺎهھﺎ

•

اﻟزام اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ھﻣﮫ ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ و ﻓﻧﯽوﺣرﻓﮫای

•

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر در ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت .اﺳﺗﺛﻧﺎ :در ﺻورت ﺣﺿور در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧودﺗﺎن و اﻣﮑﺎن
رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﺗوﺻﯾﮫﺷده

•

اﺳﺗﻔﺎده از آﻣوزش از راه دور در داﻧﺷﮕﺎهھﺎ و ﮐﺎﻟﺞھﺎ

•

ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺑرﮔزاری روﯾدادھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑﯾﺷﺗر از  ۵۰ﻧﻔر و روﯾدادھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑﯾﺷﺗر از  ۱۰ﻧﻔر

•

ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﻧﺷده ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑﯾﺷﺗر از  ۱۵ﻧﻔر

•

در رﺳﺗورانھﺎ ،ﺣداﮐﺛر ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ھمزﻣﺎن ﺳر ﯾﮏ ﻣﯾز ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد )ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی واﻟدﯾن ھﻣراه ﺑﺎ ﻓرزﻧدان(

•

ھﻣﮫ رﺳﺗورانھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎﯾد از ﺳﺎﻋت  ۲۳:۰۰ﺗﺎ  ۶:۰۰ﺗﻌطﯾل ﺑﺎﺷﻧد

•

اﺟﺑﺎری ﺷدن ﺻرف ﺧوراﮐﯽ در ﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ در رﺳﺗورانھﺎ و ﺑﺎرھﺎ :ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻏذا ﯾﺎ
ﻧوﺷﯾدﻧﯽﺷﺎن را ﻣﯾل ﮐﻧﻧد

•

ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻠوپھﺎ ،دﯾﺳﮑوھﺎ و ﺳﺎﻟنھﺎی رﻗص ﻣﻣﻧوع اﺳت

•

ورزشھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ :ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑﯾش از  ۱۵ﻧﻔر ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورزشھﺎی ﺗﻣﺎﺳﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ
و رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ در ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ در ﻓﺿﺎھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در دوران ﺗﺣﺻﯾل اﺟﺑﺎری ھﺳﺗﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﯽﺷﺎن اداﻣﮫ دھﻧد.

•

ﻓرھﻧﮓ )ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﺗﺋﺎﺗر ،رﻗص و  .(. . .ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آﻣﺎﺗور :در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ ،اﻧﺟﺎم
اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر  ۱۵ﻧﻔر ﻣﺟﺎز اﺳت .ﺣوزه ﺣرﻓﮫای :ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻣرﯾن و اﺟرای ﻧﻣﺎﯾش ﻣﺟﺎز اﺳت.

•

اﺟرای ﮔروهھﺎی ﮐر ﻣﻣﻧوع اﺳت و ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻣرﯾن اﯾن ﮔروهھﺎ ھم ﻓﻘط ﺑرای ﮔروهھﺎی ﺣرﻓﮫای ﻣﺟﺎز اﺳت

•

در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﻓﺿﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﮫﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾد.

•

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗواﻋد ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐﻧﻧد اﻟزاﻣﯽ اﺳت

ﻧﮑﺗﮫ: :ﺑرﺧﯽ ﮐﺎﻧﺗونھﺎ ﻗواﻋد ﺳﺧتﮔﯾراﻧﮫﺗری دارﻧد.

ﺳراﯾت و ﺧطرات
ﭼرا ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری از اھﻣﯾﺗﯽ وﯾژه ﺑرﺧوردارﻧد؟
وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد وﯾروس ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن اﻧﺳﺎن ھﻧوز در ﺑراﺑر آن ﻣﺻوﻧﯾت )ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی دﻓﺎﻋﯽ( ﻧدارد .اﯾن وﯾروس
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻋﻔوﻧتھﺎ و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی زﯾﺎدی ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎﯾد ،ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ،ﺳرﻋت ﮔﺳﺗرش وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد را ﮐم ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎﯾد از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧطر اﺑﺗﻼﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻧوع ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم .اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل اﺷﺧﺎص ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎل و ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾﻣﺎری دارﻧد .اﯾن ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
اﯾن ﮔروه ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
• ﺳﺎﻟﻣﻧدان )ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳن ،ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧوع ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود..ﺑﯾﻣﺎریھﺎی زﻣﯾﻧﮫای ھم
رﯾﺳﮏ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧوع ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھﻧد(.
• زﻧﺎن ﺑﺎردار
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•

ﺑزرگﺳﺎﻻن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی زﯾر:
 oﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ
 oﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ
 oدﯾﺎﺑت
 oﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻣزﻣن
 oﺳرطﺎن
 oﺑﯾﻣﺎریھﺎ و درﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن را ﺿﻌﯾف ﻣﯽﮐﻧﻧد
 oاﺿﺎﻓﮫوزن ﺷدﯾد )ﭼﺎﻗﯽ ،ﺷﺎﺧص ﺗوده ﺑدﻧﯽ ) ۴۰(BMIﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر(

اﮔر از ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺧودﺗﺎن در ﮔروه اﺷﺧﺎص آﺳﯾبﭘذﯾر ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻟطﻔﺎً ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾم ،ﺑﮭﺗر ﻣﯽﺗواﻧﯾم از اﯾن ﮔروه ﭘرﺧطر در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ،ﺑﮫ اﺷﺧﺎص
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷدﯾد ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﯾم از ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب در ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد .دﻟﯾل اھﻣﯾت اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺣدود ﺑودن
ﺗﻌداد ﺑﺧشھﺎی ﻣراﻗﺑت وﯾژه ،اﺗﺎقھﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات ﺗﻧﻔﺳﯽ اﺳت.

آﯾﺎ ﺳﻧﺗﺎن ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎل اﺳت ،ﺑﺎردار ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻓﮭرﺳت ﺑﺎﻻ ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد؟ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣوارد زﯾر ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از
ﺧودﺗﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد:
ﺑﮭﺗرﯾن راه ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری اﺳت .در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی زﯾر اﻟزاﻣﯽ اﺳت:
•

دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل و ﻣﻧظم ﺑﺎ ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.

•

ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ را ﺑﺎ دﯾﮕران رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد )ﺣداﻗل  ۱/۵ﻣﺗر(.

•

از ﻗﺎﻧون اﺟﺑﺎری ﺷدن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

•

ھﻧﮕﺎم دﯾدار ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ،ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ھﻧﮕﺎم ﮐﺷﯾدن ﻏذا ،ﺑﮫ ﻗﺎﺷﻖ ،ﭼﻧﮕﺎل
ﯾﺎ ﮐﺎردی ﮐﮫ دﯾﮕران اﺳﺗﻔﺎده ﮐردهاﻧد دﺳت ﻧزﻧﯾد ،از ﻟﯾوان دﯾﮕران ﭼﯾزی ﻧﻧوﺷﯾد و . . .

•

از ﺣﺿور در ﻣﮑﺎنھﺎی ﭘرازدﺣﺎم در ﺳﺎﻋﺎت ﭘرﺗردد ﺧودداری ﮐﻧﯾد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﺳﺎﻋﺎت ﺷﻠوغ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ
اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻗطﺎر ،ﺧرﯾد در روزھﺎی ﺷﻧﺑﮫ( .اﻟﺑﺗﮫ ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در ﻣﮑﺎنھﺎی ﭘرازﺣﺎم ھﺳﺗﯾد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﻻزم
را از دﯾﮕران ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺣﺗﻣﺎ ً از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺳرﻓﮫ )ﻣﻌﻣوﻻً ﺳرﻓﮫ ﺧﺷﮏ( ،ﮔﻠودرد ،ﻧﻔسﺗﻧﮕﯽ ،درد ﻗﻔﺳﮫﺳﯾﻧﮫ ،ﺗب ﯾﺎ از دﺳت دادن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺣس
ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ ،را دارﯾد؟ در اﯾن ﺻورت ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ

ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻋﻼﺋﻣﺗﺎن را ﺑراﯾﺷﺎن ﺷرح دھﯾد و آنھﺎ را از ﻗرار داﺷﺗن ﺧودﺗﺎن در ﮔروه اﺷﺧﺎص ﭘرﺧطر ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎردار ھﺳﺗﯾد و ﺑﺎ رﯾﺳﮏ ﺑﺎﻻی اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧوع ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹ﻣواﺟﮭﯾد .ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد؟
اﮔر ﺑﺎردار ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد ،ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ،از ﺧودﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی وﯾژهﻣﺎن ﺑرای ﮔروهھﺎی ﭘرﺧطر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد )ﺟواب ﺳؤال ﻗﺑل را ﺑﺑﯾﻧﯾد(.
ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺎدران ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﻣوظف اﺳت ﺗﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ھﻣﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﻻزم را اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﺗﺎ از ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ زن ﺑﺎردار ،در ﺑراﺑر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد در ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ
ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣوظف ﺑﮫ اراﺋﮫ راهھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧواھد ﺑود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اداﻣﮫ ﮐﺎر ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص زﻧﺎن و زاﯾﻣﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد دﺳﺗوری را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﻧﻊ اﺷﺗﻐﺎل ﺷﻣﺎ ﺻﺎدر ﮐﻧد.
ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺟدﯾد ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد اﺑﺗﻼی زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑروز ﻋﻼﺋم ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری در آنھﺎ ﻣﻧﺟر
ﺷود .اﯾن ﻋﻼﺋم ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎص زﻣﺎﻧﯽ ﺷدﯾدﺗر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎ ﻣﺷﮑل اﺿﺎﻓﮫ وزن ﻣواﺟﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،در ﺳﻧﯾن ﺑﺎﻻ ﻗرار داﺷﺗﮫ ﯾﺎ
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫاﯾم ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﺳؤالھﺎیﻣﺎن درﺑﺎره راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺑﺎرداری و
ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﺷرط اﺣﺗﯾﺎط آن اﺳت ﺗﺎ از ﺗﻣﮭﯾدات ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ وﯾژه ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺎدران و ﻓرزﻧدان در ﺑراﺑر اﯾن وﯾروس
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.
در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ زﻧﺎن و زاﯾﻣﺎن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و درﺑﺎره اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت و ﺗﺑﺎدل ﻧظر
ﮐﻧﯾد.

وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑد؟
وﯾروس ﻣﻌﻣوﻻً از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ و طوﻻﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود :ﻗرار داﺷﺗن در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐمﺗر از  ۱/۵ﻣﺗر ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل
ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ )ﻣﺣﺎﻓظت :ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ھر دو ﻧﻔر از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد( .ھرﭼﮫ ﺗﻣﺎس طوﻻﻧﯽﺗر و ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑﺎﺷد ،اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑﯾﺷﺗر
ﺧواھد ﺑود.

وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣﯽﺗواﻧد از راهھﺎی زﯾر ﻣﻧﺗﻘل ﺷود:
•

از طرﯾﻖ رﯾزﻗطرات و ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ھوا :ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ،از طرﯾﻖ ﺗﻧﻔس ،ﺻﺣﺑت ،ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ،رﯾزﻗطرات ﺣﺎوی
وﯾروس را در ھوا ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن رﯾزﻗطرات ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻏﺷﺎھﺎی ﻣﺧﺎطﯽ ﺑﯾﻧﯽ ،دھﺎن ﯾﺎ ﭼﺷمھﺎی ﺳﺎﯾر
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻣﺟﺎورﺗش )ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐمﺗر از  ۱/۵ﻣﺗر( ھﺳﺗﻧد راه ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﺎ دﯾﮕران زﯾﺎد
ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس از طرﯾﻖ رﯾزﻗطرات ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ )ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ھوا( ﻣﻌﻣول ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻧوع اﻧﺗﻘﺎل زﻣﺎﻧﯽ
اھﻣﯾت ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﻣﺷﻐول اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻧﻔﺳش را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﯾن ﺷراﯾط
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زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ورزش ،ﺑﻠﻧد ﺻﺣﺑت ﮐردن و آواز ﺧواﻧدن ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧوع
اﻧﺗﻘﺎل در ﺻورت ﺣﺿور طوﻻﻧﯽ در اﺗﺎقھﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗد ﺗﮭوﯾﮫ ﯾﺎ دارای ﺗﮭوﯾﮫ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ھم ﻣﻣﮑن اﺳت .ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ
ﺑﮫ وﯾژه در اﺗﺎقھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣﮭم اﺳت.
•

از طرﯾﻖ ﺳطوح و دﺳتھﺎ :وﻗﺗﯽ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،رﯾزﻗطرات آﻟوده روی دﺳتھﺎ ﯾﺎ ﺳطوح
ﻣﺟﺎورش ﻣﯽﻧﺷﯾﻧﻧد دﯾﮕران ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﯾن رﯾزﻗطرات آﻟوده دﺳت ﺑزﻧﻧد و ﺑﺎ ﺗﻣﺎس دﺳت آﻟودهﺷﺎن ﺑﺎ دھﺎن ،ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ
ﭼﺷمھﺎیﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﻣﺑﺗﻼ ﺷوﻧد.

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻗل ھﺳﺗﻧد؟
ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽﺷوﻧد ﺑرای ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ ﻧﺎﻗل وﯾروس ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ:
•
•
•

دو روز ﻗﺑل از ﺷروع ﻋﻼﺋم  -ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ از اﺑﺗﻼی ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﺧﺑر ﺷوﯾد.
در ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را دارﯾد ،اﻣﮑﺎن اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
ﺗﺎ ﺣداﻗل  ۴۸ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از اﺣﺳﺎس ﺑﮭﺑودی ﮐﺎﻣل.
ﭘس ،ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣن را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد و دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.

ﻋﻼﺋم ،ﺗﺷﺧﯾص و درﻣﺎن
ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﭼﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ دارد؟
ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن ﻋﻼﺋم:
• ﺳرﻓﮫ )ﺑﯾﺷﺗر ﺳرﻓﮫ ﺧﺷﮏ(
• ﮔﻠودرد
• ﻧﻔسﺗﻧﮕﯽ
• درد ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ
• ﺗب
• از دﺳت دادن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ

ﺳﺎﯾر ﻋﻼﺋم ﻣﻣﮑن:
• ﺳردرد
• ﺿﻌف ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑﯽﻗراری
• ﻋﻼﺋم ﮔوارﺷﯽ
• ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾدن ﺑﯾﻧﯽ
• درد ﻋﺿﻼﻧﯽ
• ﺑﺛورات ﭘوﺳﺗﯽ

ﻋﻼﺋم ﺑﺎ ﺷدتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑروز ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧﻔﯾف ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋوارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻧد ذاتاﻟرﯾﮫ )ﺳﯾﻧﮫﭘﮭﻠو( ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯾﻣﺎری را دارﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣﺑﺗﻼ ﺷدهاﯾد.

در اﯾن ﺻورت:
• در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕران ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
• آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن وﯾروس ﮐروﻧﺎ ) (check.bag-coronavirus.chرا اﻧﺟﺎم دھﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳؤاﻻت آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن،
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ ،در ﺻورت ﻟزوم ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار
ﺧواھد ﮔرﻓت.
• دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی »ﺟداﺳﺎزی« ) (www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloadsرا ﺑﺧواﻧﯾد و ﮐﺎﻣﻼً
رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎل ﺳن دارﯾد ﯾﺎ ﺑﺎردار ﯾﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :اﮔر ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﺷﺎﯾﻊ
ﺑﯾﻣﺎری را دارﯾد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺣﺗﯽ در ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ.
ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾد؟
آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن وﯾروس ﮐروﻧﺎ را در آدرس  check.bag-coronavirus.chاﻧﺟﺎم دھﯾد .ﭘس از ﺟواب دادن ﺑﮫ ﭼﻧد ﺳؤال ،اداره ﻓدرال
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻋﻣﻠﯽ را )ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﻓراﻧﺳوی ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﺧواھد داد.
در وﺑﺳﺎﯾت ﮐﺎﻧﺗون وو ﺑﮫ آدرس  ،coronavirus.unisante.ch/evaluationآزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ھﺷت زﺑﺎن دﯾﮕر در دﺳﺗرس اﺳت.
ﺗﺳت آﻧﻼﯾن وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣﺷﺎوره ،ﺗﺷﺧﯾص ﯾﺎ درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷد .ﻋﻼﺋم ﺗوﺻﯾفﺷده در ﺗﺳت آﻧﻼﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ﺷدﯾدی ﮐﮫ رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﮔذاﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﮕرانﺗﺎن ﮐردهاﻧد ،ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد.
ﮐودک زﯾر  ۱۲ﺳﺎﻟﯽ دارم ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را دارد .ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾم؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ،در اﯾن ﺷراﯾط ،ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود ﯾﺎ در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت
ﮔروھﯽ از ﮐودﮐﺎن ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟
ﺑر اﺳﺎس آﺧرﯾن داﻧش و اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود ،ﮐودﮐﺎن ھم ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣﺑﺗﻼ ﺷوﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ،ﮐودﮐﺎن زﯾر ۱۲
ﺳﺎل ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺑزرگﺳﺎﻻن ،ﻋﻼﺋم ﮐمﺗری دارﻧد و اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس از آنھﺎ ﺑﮫ دﯾﮕران ھم ﮐمﺗر اﺳت.
ﺳﻧﺎرﯾوی  :۱ھم ﮐودک و ھم ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ اﺳت ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را دارﻧد
ﮐودکﺗﺎن ﻋﻼﺋم اﺑﺗﻼی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد را دارد و ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ )ﺑﺎﻻی  ۱۲ﺳﺎل( ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ
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داﺷﺗﮫ اﺳت .در اﯾن ﺷراﯾط ،اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش ﺷﺧﺻﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐودکﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ اﺳت:
•

•

در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐودکﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ اﺳت :ﮐودکﺗﺎن ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد
و ،ﺑﺎ ﻣﺷورت ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﮐودﮐﺎن ،آزﻣﺎﯾش ﻣرﺑوطﮫ را ﺑدھد .ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﮐودﮐﺎن اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑرای
اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی را در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﺧواھد داد.
در ﺻورت ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐودکﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ اﺳت :ﮐودکﺗﺎن ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﺑرﮔردد ﮐﮫ  ۲۴ﺳﺎﻋت از ﻗطﻊ ﺷدن ﺗﺑش ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫاش ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی
ﮐمﺗر ﺷده ﺑﺎﺷد.

ﺳﻧﺎرﯾوی  :۲ﮐودک ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را دارد و ﺑﺎ ھﯾﭻ ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻣﺎس ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت

ﮐودکﺗﺎن ﻋﻼﺋم اﺑﺗﻼی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد را دارد و ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ )ﺑﺎﻻی  ۱۲ﺳﺎل( ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری
ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .در اﯾن ﺷراﯾط ،اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی ﺑﮫ ﻋﻼﺋم و وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﮐودکﺗﺎن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧواھد داﺷت:
•
•

•

•

ﮐودکﺗﺎن ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾف ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ را دارد )آبرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ و ﯾﺎ ﮔﻠودرد و ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﺧﻔﯾف( و وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت
ﻋﻣوﻣﯾش ﺧوب اﺳت :ﮐودکﺗﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود ﯾﺎ در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﮐودکﺗﺎن ﺗب دارد و وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯾش ﺧوب اﺳت :ﮐودکﺗﺎن ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد .ﮐودکﺗﺎن در ﺻورﺗﯽ
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﺑرﮔردد ﮐﮫ  ۲۴ﺳﺎﻋت از ﻗطﻊ ﺷدن ﺗﺑش ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﺗب ﮐودکﺗﺎن ﺳﮫ روز ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر اداﻣﮫ داﺷت ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﮐودﮐﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐودکﺗﺎن ﻋﻼﺋم دﯾﮕری دارد )ﻣﺷﮑﻼت ﮔوارﺷﯽ ،ﺳردرد ،درد در دﺳتھﺎ و ﭘﺎھﺎ ،از دﺳت دادن ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و
ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ( ،درﺑﺎره اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﮐودﮐﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﮐودکﺗﺎن ﺑﮫ ﺷدت ﺳرﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد و وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯾش ﺧوب اﺳت :ﮐودکﺗﺎن ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد .ﮐودکﺗﺎن در
ﺻورﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﺑرﮔردد ﮐﮫ ﺳرﻓﮫھﺎﯾش ﺑﻌد از ﺳﮫ روز ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﮐمﺗر ﺷده
ﺑﺎﺷﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرﻓﮫھﺎی ﺷدﯾد ﮐودکﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ روز اداﻣﮫ داﺷت ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﮐودﮐﺎن ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐودکﺗﺎن ﻋﻼﺋم دﯾﮕری دارد )ﻣﺷﮑﻼت ﮔوارﺷﯽ ،ﺳردرد ،درد در دﺳتھﺎ و ﭘﺎھﺎ ،از دﺳت دادن ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و
ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ( ،درﺑﺎره اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﮐودﮐﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ً
ﮐودکﺗﺎن ﺗب ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﺷدﯾد دارد و ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯾش ﺧوب ﻧﯾﺳت :ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﮐودﮐﺎن
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺎ او درﺑﺎره اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑﻌدی ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﭼﮕوﻧﮫ درﻣﺎن ﻣﯽﺷود؟
درﻣﺎن ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﺳﮑﯾن ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری اﺳت .ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از دﯾﮕران ،ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن از ﻏﯾرﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺟداﺳﺎزی ﻣﯽﺷوﻧد .درﻣﺎن
ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﻧوع ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑتھﺎی وﯾژه اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .در ﺷراﯾط ﺧﺎص ،ﺑﯾﻣﺎران ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از
دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﻔس ﻣﺻﻧوﻋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
آﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﯾد ،اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻣﯽ را دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣرﺗﺑط ﻧﯾﺳﺗﻧد؟
ﻧﺎراﺣﺗﯽھﺎ ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﻋﻼﺋﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻣرﺗﺑط ﻧﯾﺳﺗﻧد ،در ﺻورت طوﻻﻧﯽ ﺷدن ،ﺟدی ﺑﮕﯾرﯾد و اﻗداﻣﺎت
ﻻزم را ﺑرای درﻣﺎﻧﺷﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﻧﺗظر ﻧﻣﺎﻧﯾد و از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد :ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
در ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد دارم؟
آﯾﺎ ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺧوب ﻧﯾﺳت و اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد را دارﯾد؟ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن
وﯾروس ﮐروﻧﺎ را اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﻣراﻗﺑتھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳؤاﻻت
آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﮫ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن ،ﻣﺟﻣوﻋﮫای از
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ ،در ﺻورت ﻟزوم ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺗﺎ زﻣﺎن
درﯾﺎﻓت ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧم؟
آزﻣﺎﯾش ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣراﮐز آزﻣﺎﯾش ﺗﻌﯾﯾنﺷده اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،اﺑﺗدا ،آزﻣﺎﯾش آﻧﻼﯾن وﯾروس ﮐروﻧﺎ را اﻧﺟﺎم دھﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ،در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓراﯾﻧد ،ﺗوﺻﯾﮫای ﺑرای اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش
درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را ﻧﯾز درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
از طرﯾﻖ وﺑﺳﺎﯾت  www.ch.ch/fr/coronavirusﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ وبﺳﺎﯾتھﺎی ﮐﺎﻧﺗونھﺎ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط
ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد و اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺿروری در اﯾن وﺑﺳﺎﯾت اراﺋﮫ ﺷدهاﻧد.
در ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ،ھزﯾﻧﮫھﺎی آزﻣﺎﯾش ﭘﯽﺳﯽآر ﺑر ﻋﮭده دوﻟت ﻓدرال ﺧواھد ﺑود؟
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از  ۲۵ژوﺋن  ،۲۰۲۰در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط اﻋﻼﻣﯽ از ﺳوی اداره ﻓدرال ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ) (BAGﺑﺎﺷﯾد ،ھزﯾﻧﮫھﺎی
آزﻣﺎﯾش )آزﻣﺎﯾش ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﻣوﻟﮑوﻟﯽ زﯾﺳﺗﯽ ﭘﯽﺳﯽآر( ﺑر ﻋﮭده ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﺧواھد ﺑود .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد  ۱۹را
داﺷﺗﮫ و ﭘزﺷﮏﺗﺎن آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد را ﺑرایﺗﺎن ﺗﺟوﯾز ﮐرده ﺑﺎﺷد ،دوﻟت ﻓدرال ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را ﻣﺗﻘﺑل ﺧواھد
ﺷد .درﯾﺎﻓت ﭘﯾﺎم از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  SwissCovidﺑﺎ ﻣﺿﻣون ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﻧﯾز ﺷﻣﺎ را واﺟد ﺷراﯾط آزﻣﺎﯾش ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ دوﻟت
ﺧواھد ﮐرد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط آزﻣﺎﯾش اداره ﻓدرال ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،دوﻟت ھزﯾﻧﮫھﺎی آزﻣﺎﯾشﺗﺎن را ﻣﺗﻘﺑل ﻧﺧواھد ﺷد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﺑرای ﺳﻔر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ درﺧواﺳت ﮐﺎرﻓرﻣﺎیﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد ،ھزﯾﻧﮫ آزﻣﺎﯾش
ﺑر ﻋﮭده دوﻟت ﻧﺧواھد ﺑود.

ﺗﺟﻣﻌﺎت ،روﯾدادھﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اوﻗﺎت ﻓراﻏت
ﺑرﮔزاری ﭼﮫ ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت؟
ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﻧﺷده ﺑﯾﺷﺗر از  ۱۵ﻧﻔر در ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻣﻧوع ھﺳﺗﻧد .ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺎدﯾن ﻋﻣوﻣﯽ ،ﭘﯾﺎدهراهھﺎ و ﭘﺎرکھﺎ
ﻣﯽﺷوﻧد.
ﭼﮫ ﻗواﻋدی ﺑرای روﯾدادھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر  ۱۰ﻧﻔر در روﯾدادھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ وﯾژه دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده ﻣﺟﺎز اﺳت )اﯾن روﯾدادھﺎ ﻧﺑﺎﯾد در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرﮔزار ﺷوﻧد .ﯾﮑﯽ
از ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺑرﮔزاری اﯾن روﯾدادھﺎ ﺧﺎﻧﮫ اﺳت( .در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،از ﺣﺿور در روﯾدادھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﭘرھﯾزﯾد.
ﺑرﮔزاری روﯾدادھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑﯾش از  ۵۰ﺷرﮐتﮐﻧﻧده ﻣﻣﻧوع اﺳت .اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ درﺑﺎره ھﻣﮫ روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﺎﯾر روﯾدادھﺎ،
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺟﻠﺳﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﺷوراھﺎی ﺷﮭر ،ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد ﺗظﺎھرات ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﮐردن اﻣﺿﺎ ﺑرای ﺑرﮔزاری رﻓراﻧدوم
و اﺟرای طرحھﺎی اﺑﺗﮑﺎری ،ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻣﮭﯾدات اﯾﻣﻧﯽ ﻻزم ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت.
ﭼﮫ ﻗواﻋدی ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ وﯾژه اوﻗﺎت ﻓراﻏت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
در ﺻورت ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ در ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر  ۱۵ﻧﻔر ﻣﺟﺎز
اﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺿﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑزرگ ﺑﺎﺷد )ﻣﺛﺎل :زﻣﯾنھﺎی ﺗﻧﯾس ﺳرﭘوﺷﯾده ﯾﺎ ﺳﺎﻟنھﺎی ﺑزرگ( ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت.
در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ،ﻓﻘط ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت .ورزشھﺎی ﺗﻣﺎﺳﯽ ﻣﻣﻧوع ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻗواﻋد ﺷﺎﻣل ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۶ﺳﺎل ﻧﻣﯽﺷود.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺣرﻓﮫای در دو ﺣوزه ورزش و ﻓرھﻧﮓ ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ھﻣﭼﻧﺎن در ﺗﻣرﯾنھﺎ و ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد و
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎیﺷﺎن را ﺗﻣرﯾن و اﺟرا ﮐﻧﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آواز ﺧواﻧدن ﺑﺎﻋث اﻧﺗﺷﺎر ﺗﻌداد زﯾﺎدی رﯾزﻗطرات در ﻣﺣﯾط ﻣﯽﺷود ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮔروهھﺎی
ﮐر آﻣﺎﺗور ﻣﻣﻧوع اﺳت و ﻓﻘط ﮔروهھﺎی ﮐر ﺣرﻓﮫای ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﻣرﯾﻧﺎتﺷﺎن را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد.
ﭼﮫ ﻗواﻋدی ﺑرای ﺑﺎرھﺎ و رﺳﺗورانھﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
•
•
•

ﺗﻌداد ﻣﮭﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺳر ھر ﻣﯾز ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد ﻧﺑﺎﯾد از ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد .واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣراه ﮐودﮐﺎنﺷﺎن ھﺳﺗﻧد از اﯾن ﻗﺎﻋده
ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺑﺎرھﺎ و رﺳﺗورانھﺎ از ﺳﺎﻋت  ۲۳:۰۰ﺗﺎ  ۰۶:۰۰ﺗﻌطﯾل ھﺳﺗﻧد.
اﺟﺑﺎری ﺷدن ﺻرف ﺧوراﮐﯽ در ﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ در رﺳﺗورانھﺎ و ﺑﺎرھﺎ :ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻏذا ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدﻧﯽﺷﺎن
را ﻣﯾل ﮐﻧﻧد.

ﭼﮫ ﻗواﻋدی ﺑرای دﯾﺳﮑوھﺎ و ﺳﺎﻟنھﺎی رﻗص در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
ﻓﻌﺎﻟﯾت دﯾﺳﮑوھﺎ و ﮐﻠوپھﺎی رﻗص و ﺑرﮔزاری روﯾدادھﺎی رﻗص ﻣﻣﻧوع اﺳت.

ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﮫ
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﯾزان ﺗﻣﺎسﺗﺎن ﺑﺎ دﯾﮕران و ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﻣﺎری را ﮐﺎھش ﻣﯽدھﯾد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ﻣﺷﻣول اﯾن ﻣﺎده ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺧواھﻧد ﺑود :ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت
ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧش اﺳت.

ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت
از ﭼﮫ طرﯾﻖ ﻣﯽﺗواﻧم اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧودم ﭘﯾدا ﮐﻧم؟
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘﻠﺗﻔرم وب  ،migesplus.chاطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑلاﻋﺗﻣﺎد زﯾﺎدی را درﺑﺎره ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹و ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﺋل
ﺣوزه ﺳﻼﻣت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾدhttps://www.migesplus.ch/themen/neues-coronavirus-covid-19 :
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ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻤﮏ.
اﮔر ﮐﺳﯽ در ﺑﯾن ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣن ﺻﺣﺑت ﻧﮑﻧد ﯾﺎ زﺑﺎن ﻣن را ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷود ،ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧم؟
از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ،درﺧواﺳت ﻣﺗرﺟم ﮐﻧﯾد .ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ھم در دﺳﺗرس اﺳت .در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟﻣﺎن
ﺣرﻓﮫای ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺣﺿور ﺑﺳﺗﮕﺎﻧﺗﺎن در ﺟﻠﺳﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ،از ﺑﺳﺗﮕﺎﻧﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧﯾد .اﻟﺑﺗﮫ،
اﯾن ﺣﻖ ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ھﻣﮫ ﻣداﺧﻼت ﭘزﺷﮑﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد و آنھﺎ را ﮐﺎﻣﻼً درک ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﺗذﮐر ﺷوﯾد
ﮐﮫ ،طﯽ ﺑﺣران ﮐروﻧﺎ ،ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ اﺳت.
آﯾﺎ ﻣﺟﺑورﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﯾﺎ دارو ﻧﯾﺎز دارﯾد؟
ﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﮫ دﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد؟
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻠﮫﺗﺎن ﺑﯾﻧدازﯾد:
•
•

آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﯾﮑﯽ از ھمﻣﺣﻠﮫایھﺎﯾﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﺳﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮑﺗﺎن اﺣﺗﯾﺎج داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟

ﺳﺎﯾر ﮔزﯾﻧﮫھﺎ:
•
•
•

ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺳﺋول ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن » «Five Upاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدwww.hilf-jetzt.ch / www.aide-maintenant.ch :

ﺣﺗﯽ در اﯾن ﺷراﯾط ھم :ﺗﺿﻣﯾن و رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رﻓﺗﺎری اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
آﯾﺎ ﺻﺎﺣب ﻓرزﻧد ھﺳﺗﯾد؟
ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘدرﺑزرگھﺎ ،ﻣﺎدرﺑزرگھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص آﺳﯾبﭘذﯾر در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری واﮔذار ﮐﻧﯾد .ﮐودﮐﺎن
ﻧﺑﺎﯾد در ﮔروهھﺎی ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد .اﻋﺿﺎی ﮔروهھﺎی ﺑﺎزی ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﺛﺎﺑت ﺑﺎﺷﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ ھمﺑﺎزیھﺎ ﻧﺑﺎﯾد
ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧد .واﻟدﯾن و ﻣراﻗﺑﯾن ﮐودﮐﺎن ﻧﺑﺎﯾد ،ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزی آنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ،دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد.
آﯾﺎ ﻧﮕران ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد؟

ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت در اﯾن ﻣورد ،ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
•
•

وﺑﺳﺎﯾت www.dureschnufe.ch// www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch /
ﻣﺷﺎوره ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره (Die Dargebotene Hand) ۱۴۳

آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮫﺗﺎن اﺣﺳﺎس ﺧطر ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ آﯾﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ ﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ھﺳﺗﯾد؟
•
•
•

ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت / www.opferhilfe-schweiz.ch www.aide-aux-victimes.ch /
 ، www.aiuto-alle-vittime.chﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎرهھﺎی ﺗﻠﻔن و آدرسھﺎی اﯾﻣﯾﻠﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره و
ﻣﺣﺎﻓظت را ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﺷﻧﺎس در ﺳراﺳر ﺳوﺋﯾس اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
در ﺷراﯾط اﺿطراری ،ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد۱۱۷ :

ﺳﺎﯾر ﺷﻣﺎرهھﺎی ﺗﻠﻔن ﻣﮭم ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
• آﻣﺑوﻻﻧس اورژاﻧس )۱۴۴ :(Sanitätsnotruf؛ ﺧدﻣﺎت آﻣﺑوﻻﻧس اورژاﻧس ﺑﮫ ﺻورت  ۲۴ﺳﺎﻋﺗﮫ و ﺑرای ھﻣﮫ ﻓورﯾتھﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ در ﺳراﺳر ﺳوﺋﯾس در دﺳﺗرس اﺳت.
• ﺷﻣﺎره ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت درﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد :ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦ ﺳؤالھﺎﯾﺗﺎن درﺑﺎره وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد
در ھﻣﮫ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫروز ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  ۰۵۸ ۴۶۳ ۰۰ ۰۰ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
• در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻧدارﯾد Medgate :ﺑﮫﺻورت ﺷﺑﺎﻧﮫروزی ) ۲۴ﺳﺎﻋﺗﮫ( در ھﻔت روز ھﻔﺗﮫ و  ۳۶۵روز ﺳﺎل در
ﺧدﻣﺗﺗﺎن اﺳت.

ﻣﺎﺳﮏ
در ﺳوﺋﯾس ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﮑﺎنھﺎ اﺟﺑﺎری اﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ :در ﻣﺣﯾطھﺎی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﯾد و ھﻣﯾﺷﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﻻزم را ﺑﺎ دﯾﮕران رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎنﺗﺎن را ﺑﭘوﺷﺎﻧد.
دﻟﯾل اﺻﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﺎﻓظت از دﯾﮕران اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن از دو روز ﻗﺑل از ﺑروز
ﻋﻼﺋمﺷﺎن ،ﺑدون آن ﮐﮫ ﺧود ﺑداﻧﻧد ،ﻧﺎﻗل ﺑﯾﻣﺎری ھﺳﺗﻧد .اﮔر ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﺎﺿر در ﻓﺿﺎھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﻧد ،از ﯾﮑدﯾﮕر در ﺑراﺑر
ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺎﻣن ﻣﺣﺎﻓظت  ۱۰۰درﺻدی در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﻧﯾﺳت .ﻣﺎﺳﮏ از اﻧﺗﺷﺎر ﺳرﯾﻊ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد
ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد.
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اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﭼﮫ ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ اﺟﺑﺎری اﺳت؟
• اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ھﻣﮫ ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳراﺳر ﺳوﺋﯾس اﺟﺑﺎری اﺳت :اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ھﻣﮫ ﻣراﮐز و ﻓﺿﺎھﺎی
داﺧﻠﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﺟﺑﺎری اﺳت .ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣراﮐز و ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 oﻓروﺷﮕﺎهھﺎ ،ﻣراﮐز ﺧرﯾد ،ﺑﺎﻧﮏھﺎ و دﻓﺎﺗر ﭘﺳت
 oﻣوزهھﺎ ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ ،ﺳﺎﻟنھﺎی ﺗﺋﺎﺗر و ﺳﺎﻟنھﺎی ﮐﻧﺳرت
 oﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎغوﺣشھﺎ ،ﺑﺎغھﺎی ﮔﯾﺎهﺷﻧﺎﺳﯽ و ﭘﺎرکھﺎی ﺣﯾواﻧﺎت
 oرﺳﺗورانھﺎ ،ﺑﺎرھﺎ ،دﯾﺳﮑوھﺎ ،ﺳﺎﻟنھﺎی ﻗﻣﺎر و ھﺗلھﺎ )ﺑﮫ ﺟز اﺗﺎقھﺎی ﻣﮭﻣﺎن(
 oورودی و رﺧتﮐن اﺳﺗﺧرھﺎ ،ﻣراﮐز ورزﺷﯽ و ﻣراﮐز ﺗﻧﺎﺳب اﻧدام
 oﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣطب ﭘزﺷﮑﺎن و ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و آﺳﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ
 oﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت دﯾﻧﯽ
 oﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣراﮐز ﻣﺷﺎوره و اﺗﺎقھﺎی ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﻣﺣﻼت
 oادارات دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﯾنﺷﺎن را ﻋﻣوم ﻣردم ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد؛ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣراﮐز اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،دادﮔﺎهھﺎ و
ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣل ﺑرﮔزای ﺟﻠﺳﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﯾﺎ ﺷوراھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
 oﺑﺎزارھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﮐرﯾﺳﻣس
•

اﺟﺑﺎری ﺷدن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ :در ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ،ﭘﯾﺎدهروھﺎ ،ﭘﺎرکھﺎ و زﻣﯾنھﺎی
ﺑﺎزی ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﺷراﯾط زﯾر اﺟﺑﺎری اﺳت:
 oﺣﺿور در ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺗردد ﻋﺎﺑران ﭘﯾﺎده در ﻣراﮐز ﺷﮭرھﺎ و روﺳﺗﺎھﺎ.
 oﺣﺿور در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺷﻠوﻏﯽ ﮐﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ  ۱/۵ﻣﺗری ﺑﺎ دﯾﮕران در آنھﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ،طﯽ
ﻣﺳﯾر ،دوﺳﺗﺎن و آﺷﻧﺎﯾﺎنﺗﺎن را دﯾدﯾد و ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﻻزم از آنھﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﺑود ،ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

•

اﺟﺑﺎری ﺷدن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺣل ﮐﺎر :اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ھﻣﮫ ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺣل ﮐﺎرﺗﺎن اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت :ﮐﺎر ﮐردن در اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺟزا ﯾﺎ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ  ۱/۵ﻣﺗری ﺑﺎ دﯾﮕران .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ،ﺑﮫ دﻻﯾل اﯾﻣﻧﯽ ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد از
ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﺷﺎﻣل ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻣﯽﺷوﯾد.

•

اﺟﺑﺎری ﺷدن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻣدارس دوره دوم ﻣﺗوﺳطﮫ :در ﻣدارس دوره دوم ﻣﺗوﺳطﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ دﺑﯾرﺳﺗﺎنھﺎ ،ﻣدارس
ﻓﻧﯽوﺣرﻓﮫای و ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ ﻓﻧﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺑﺎری اﺳت .ﺟواﻧﺎن ،ﻣﻌﻠمھﺎ و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﻠزم ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ
ھﺳﺗﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﮐﻼسھﺎی درس و ﮐل ﻣﺣوطﮫ ﻣدرﺳﮫ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.

آﯾﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﮐمﺳنوﺳﺎل و ﺳﺎﯾر ﮔروهھﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۲ﺳﺎل از اﺳﺗﻔﺎده اﺟﺑﺎری از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﺧﺎص ،ﺑﮫ وﯾژه دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ ،اﻣﮑﺎن
ﻣﺎﺳﮏ زدن را ﻧدارﻧد ،از رﻋﺎﯾت اﯾن اﻟزام ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد.
اﮔر ﻣﺎﺳﮏ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم :آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺎ روﺳری ﯾﺎ ھر ﭘﺎرﭼﮫ دﯾﮕری ﺑﯾﻧﯽ و ﺻورﺗم را ﺑﭘوﺷﺎﻧم؟
ﺧﯾر ،روﺳری ﯾﺎ ھر ﭘﺎرﭼﮫ دﯾﮕری ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﻟزام اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺷود .روﺳری ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ از ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎری ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ دﯾﮕران ﺷود .ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﭘﺎرﭼﮫای ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺳﻔر و ورود ﺑﮫ ﺳوﺋﯾس
از  ۶ژوﺋﯾﮫ  ،۲۰۲۰ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭼﻧد ﻣﺑداء ﻣﺷﺧص وارد ﺳوﺋﯾس ﻣﯽﺷوﻧد ﻣﻠزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ  ۱۰روزه ھﺳﺗﻧد.
اﯾن اﻟزام ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد )ﮐووﯾد  (۱۹در ﭘروازھﺎی ﻣﺳﺎﻓری ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت و درﺑﺎره
ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﻣﻧﺎطﻖ ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ وارد ﺳوﺋﯾس ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ رﯾﺳﮏ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد در
آنھﺎ ﺑﺎﻻﺳت.
ﻣﺳﺎﻓران ﻣﻠزم ھﺳﺗﻧد ،ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر دو روز ،ورودﺷﺎن را ﺑﮫ اداره ﮐﺎﻧﺗون ﻣرﺑوطﮫ اﻋﻼم و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺗﻌﯾﯾنﺷده ﺗوﺳط اﯾن ﻧﮭﺎد را رﻋﺎﯾت
ﮐﻧﻧد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘررات ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و اﻟزام ﮔزارش ورود را رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧﻧد ،ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ھﻣﮫﮔﯾر ،ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر  ۱۰ھزار ﻓراﻧﮏ ﺳوﺋﯾس ﺧواھﻧد ﺑود.
ﻓﮭرﺳت ﮐﺷورھﺎ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺎ رﯾﺳﮏ ﺑﺎﻻی اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ،اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﮐﺎﻧﺗونھﺎ و
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻟزام ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در اﯾن آدرس ﭘﯾدا ﮐﻧﯾدwww.bag.admin.ch/entry:
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ﺑﺎ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾشھﺎی وﯾروس ﮐروﻧﺎ و ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎ ،زﻧﺟﯾرهھﺎی
اﻧﺗﻘﺎل را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾم.
دﻟﯾل اھﻣﯾت ﺑﺎﻻی اﯾن دو اﻗدام ﭼﯾﺳت؟

ﺑرای آن ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً »ﻋﺎدی« ﺑرﮔردﯾم ،ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را دارﻧد ،ﺣﺗﯽ
آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋمﺷﺎن ﺧﻔﯾف اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺣت آزﻣﺎﯾشھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﻗرار
ﺑﮕﯾرﻧد .ﻋﻼوه ﺑر آزﻣﺎﯾش ،ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎسﺷﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوطﮫ ﻗرار دھﻧد ﺗﺎ ردﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻣﺎسھﺎیﺷﺎن ،ﻣﺛﻼً در رﺳﺗوران ،اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺷود .ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ،ﺣﺗﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﻧﺎﻗل وﯾروس ﺑﺎﺷﻧد .ﭘس ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ،ﺑﺎ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎ ،زﻧﺟﯾرهھﺎی اﻧﺗﻘﺎل را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾم.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎ ﺷروع ﻣﯽﺷود . . .
•

ﻣراﺟﻊ ﮐﺎﻧﺗون ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺑﯾﻣﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫاﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.

•

اﯾن ﻣراﺟﻊ ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽﺷده ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرﻧد و آنھﺎ را از اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼیﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻻزم ﻣطﻠﻊ ﻣﯽﮐﻧﻧد.

•

اﯾن اﺷﺧﺎص ،ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﺑﯽﻋﻼﻣت ﺑودن ھم ،ﺑﺎﯾد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد .ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﺎ  ۱۰روز ﭘس از آﺧرﯾن ﺗﻣﺎس آنھﺎ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ
اداﻣﮫ دارد.

•

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ،طﯽ اﯾن دوره ،اﺛری از اﺑﺗﻼی آنھﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوطﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را ﻟﻐو ﺧواھﻧد ﮐرد.

اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن SwissCovid
ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  SwissCovidﺑرای ﺗﻠﻔنھﺎی ھﻣراه ،ﻣﯽﺧواھﯾم ﻣﯾزان اﻧﺗﺷﺎر ﮐﻧﺗرلﻧﺷده وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد
را ﮐﺎھش دھﯾم .ھر ﭼﮫ ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  SwissCovidاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺗﺄﺛﯾر اﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن
ھم ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺑود .اﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت طوﻻﻧﯽ در ﻣﺟﺎورت ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎ ﺟواب آزﻣﺎﯾش
ﮐروﻧﺎی ﻣﺛﺑت ﺑودهاﻧد از اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼﯾﺷﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در اداﻣﮫ اﻧﺟﺎم دھﻧد ﻣطﻠﻊ ﺧواھد ﮐرد .ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن،
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽﺗﺎن ﺣﻔظ ﺧواھد ﺷد :اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و راﯾﮕﺎن اﺳت .ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﭘﻠﯾﮑﺷﯾن را از  App Storeاﭘل ﯾﺎ Play
 Storeﮔوﮔل داﻧﻠود ﮐﻧﯾد.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidﺑﮫ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ زﻧﺠﯿﺮهھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidﮐﮫ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻠﻔﻦھﺎی ھﻤﺮاه )اﻧﺪروﯾﺪ و آﯾﻔﻮن( اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﮭﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻣﮑﻤﻞ روش ﮐﻼﺳﯿﮏ »ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس« اﺳﺖ و ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﻮﻗﻒ زﻧﺠﯿﺮهھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از روش ﮐﻼﺳﯿﮏ ردﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺘﻮنھﺎﺳﺖ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidدر  App Storeاﭘﻞ و  Play Storeﮔﻮﮔﻞ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ )زﺑﺎنھﺎ :آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﺶ،
آﻟﺒﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻮﺳﻨﯿﺎﯾﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﮐﺮواﺗﯽ ،ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ،ﺻﺮﺑﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ  . . .زﺑﺎنھﺎی ﺗرﮐﯽ و ﺗﯾﮕرﯾﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ زودی اﺿﺎﻓﮫ ﺧواھﻧد ﺷد(.
•  Play Storeﮔوﮔل ﺑرای اﻧدروﯾد
•  App Storeاﭘل ﺑرای iOS
اﺳﺗﻔﺎده از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  SwissCovidداوطﻠﺑﺎﻧﮫ و راﯾﮕﺎن اﺳت .ھر ﭼﮫ ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن را ﻧﺻب و اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد،
ﺗﺄﺛﯾر آن در ﻣﮭﺎر وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ھم ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺑود.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidرا روی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه اﭘﻞ ﯾﺎ اﻧﺪروﯾﺪﺗﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاهﺗﺎن ﺷﻨﺎﺳﮫھﺎی رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺳﺮﺟﻤﻊھﺎ را از طﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺳﮫھﺎ رﺷﺘﮫھﺎﯾﯽ طﻮﻻﻧﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﭼﻨﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از دو ھﻔﺘﮫ ،ھﻤﮫ ﺳﺮﺟﻤﻊھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻠﻔﻦھﺎی ھﻤﺮاه و ﻓﺎﺻﻠﮫﺗﺎن ﺑﺎ آنھﺎ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ھﻤﮫ
ﺗﻤﺎسھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ )ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از  ۱/۵ﻣﺘﺮ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۵دﻗﯿﻘﮫ در ﮐﻞ روز( را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل
اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس وﺟﻮد دارد.
ﻧﺣوه ارﺳﺎل اﻋﻼن
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎی ﮐﺎرﺑﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SwissCovidﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺺ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺪی ) (covidcodeرا از ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﺎﻧﺘﻮن
ﻣﺮﺑﻮطﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻓﻘﻂ از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻼن را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ،
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﮐﮫ در دوره اﺑﺘﻼ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﮫاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ )دو روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ( .ﺑﻌﺪ
از وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ،اﻋﻼن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﮫ ھﻤﮫ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﻼن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺆاﻻت ،ﮐﮫ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ درج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در اداﻣﮫ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ھﻤﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼن ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻟﺤﺎظ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ھﻤﮑﺎری ،ھﻤﮫﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﯾﮕﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
دادهھﺎی ﺟﻣﻊآوریﺷده ﺗوﺳط اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  SwissCovidﻓﻘط در ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧودﺗﺎن ذﺧﯾره ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن دادهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ
ﻣﮑﺎﻧﯽﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣراﮐز ذﺧﺎﯾر داده ﯾﺎ ﺳرورھﺎ ارﺳﺎل ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھﯾﭻﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﺷﺧﺎﺻﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫاﯾد و ﻣﺣل ﺗﻣﺎس
را ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺣران ﮐروﻧﺎ ﯾﺎ در ﺻورت ﻧﺎﮐﺎرآﻣد ﺑودن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ،اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﭘﯾﺎﻣﯽ از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  SwissCovidدرﯾﺎﻓت ﮐردهام ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼﯾم ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری اﺷﺎره دارد .آﯾﺎ واﺟد ﺷراﯾط آزﻣﺎﯾش ھﺳﺗم؟
ﺑﻠﮫ ،ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت ﭘﯾﺎﻣﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼیﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ،واﺟد ﺷراﯾط آزﻣﺎﯾش راﯾﮕﺎن ﺧواھﯾد ﺷد.
اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑدون ﻋﻼﻣت طراﺣﯽ ﺷده اﺳت .آزﻣﺎﯾش ﻧﺑﺎﯾد زودﺗر از  ۵روز ﭘس از اﺑﺗﻼی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود.
در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺑودن ﺟواب آزﻣﺎﯾش ،ﻣراﺟﻊ ﮐﺎﻧﺗون ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرﻧد و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻻزم را در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽدھﻧد.
اﯾن روش ﺑﮫ ﻣﮭﺎر اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.
اﮔر ،ﭘس از اﻋﻼم ﮔزارش اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼﯾم ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ،ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕﯾرم ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﻘوﻗم را درﯾﺎﻓت ﺧواھم ﮐرد؟
اﮔر ﮔزارﺷﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت  SwissCovidﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد )اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن،
ھﻧﮕﺎم اراﺋﮫ ﮔزارش ،در اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽﺷود( .ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﮫ ﺳؤالھﺎیﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﻧد و ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻻزم را در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔذارﻧد.
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣﻠزم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ،ﺑﮫ دﻟﯾل درﯾﺎﻓت ﮔزارش اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ،در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧدهاﻧد ﺣﻘوق ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد.
ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت اﻋﻼم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺟﺑﺎری ﺗوﺳط ﻣراﺟﻌﮫ ذیﺻﻼح ﮐﺎﻧﺗون ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺣﻘوق ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.

وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد ﭼﯾﺳت؟
 SARS-CoV-2ﯾﺎ  Covid-19ﭼﯾﺳت؟
وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد در اواﺧر ﺳﺎل  ۲۰۱۹و ﭘس از ﺷﯾوع ﮔﺳﺗرده و ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﻋﻔوﻧتھﺎی رﯾوی در ﺷﮭر ووھﺎن در ﻣرﮐز
ﭼﯾن ﮐﺷف ﺷد .ﻧﺎم اﯾن وﯾروس  SARS-CoV-2اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺧﺎﻧوادهای ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﮫ ﭘﺎﺗوژنھﺎی »ﺳﻧدرم ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ«
 MERSو »ﺳﻧدرم ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺣﺎد«  SARSرا ﻧﯾز در ﺧود دارد.
در  ۱۱ﻓورﯾﮫ  ،۲۰۲۰ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎم رﺳﻣﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد،Covid-19 :
ﻣﺧﻔف ﻋﺑﺎرت »ﺑﯾﻣﺎری وﯾروس ﮐروﻧﺎی  .«۲۰۱۹ﻣﻌﺎدل آﻟﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﻧﺎم  Coronavirus-Krankheit 2019اﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد اﯾن وﯾروس اﺑﺗدا از ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و اﮐﻧون ﻓﻘط از اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود.
ﻣﻧﺷﺎء ﻣﺣﻠﯽ وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾد
دﯾد اﺣﺗﻣﺎﻻً ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎھﯽ و ﺣﯾواﻧﺎت ﺷﮭر ووھﺎن اﺳت ﮐﮫ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﮫ دﺳﺗور ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯾن ﺗﻌطﯾل ﺷده اﺳت.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر:

www.bag-coronavirus.ch
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
)آﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﻓراﻧﺳوی ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(
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