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 ۲۰۲۰ اوت ۱شده در تاریخ روزرسانیبه     یروس کرونای جدید و

 

 

 اطالعات مهم درباره ویروس کرونای جدید و قواعد رفتاری و بهداشتی 
 

 ی عموم  هینقل لیشدن استفاده از ماسک در وسا یاجبار
 

 
 

 خواهیم ویروس کرونای جدید بیشتر از این گسترش پیدا کند. به رعایت قواعد بهداشتی و رفتاری ادامه دهید. نمی 

 

    

فاصله ایمن از دیگران را رعایت  
 کنید.

مثبت بودن نتیجه آزمایش: 
 جداسازی.

در صورت تماس با شخصی که  
نتیجه آزمایشش مثبت بوده است: 

 قرنطینه.

برای کمک به ردیابی بیماران، در  
اولین فرصت ممکن، اطالعات 
تماستان را در اختیار مراجع 

 مربوطه قرار دهید. 
 

در صورت داشتن عالئم بیماری،  
بالفاصله آزمایش دهید و در خانه  

. بمانید  
  
 

    

رزرو تلفنی وقت، فقط پس از 
به مطب پزشک یا مرکز 

 اورژانس مراجعه کنید.

هنگام عطسه و سرفه، از 
 دستمال یا آرنجتان استفاده کنید.

 

 از دست دادن بپرهیزید.
 
 

هایتان را کامالً بشویید.دست  
 
 

ما این گونه از خود  
 کنیممحافظت می 
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 های متداول درباره ویروس کرونای جدید پرسش و پاسخ

 
  ش یهم افزا  یتعداد اشخاص حاضر در اماکن عموم  د،یجد   یکرونا  روسیمقابله با و  یشده برادر نظر گرفته   یمحافظت  داتیتمه  بعضی از  با حذف

حفظ فاصله،  .متکی است  ی جامعهتک اعضاتک  ی ریپذ تیاهداف خود، به مسئول  شبرد یپ  یهمچنان، برا  (Bundesrat)  بوندسرات  .ابد یی م
و، در   یماریبه ب  دیاشخاص جد   یاز ابتال  پیشگیریهستند و باعث    یضرور  هم همچنان  یمحافظت  داتیو توجه به تمه  یقواعد بهداشت  تیرعا

 . شوند ی م انیتعداد مبتال توجهقابل   شیافزاجلوگیری از  جه،ینت

هنگام حضور   ،ژهی، به ودر هر لحظه  و  .ابد ییم  شیافزا  یاد یتا حدود ز  یمار ی، خطر ابتال به بیمتر  ۵/۱فاصله    رعایت نکردن  در صورت

  ان یسفرها و تعداد مبتال  ش یبا توجه به افزا  .د یفاصله مد نظر را حفظ کن  د یکه نتوان  ای باشد ممکن است شرایط به گونه   ،یعموم  هینقل  لیدر وسا

، استفاده از ماسک در  ۲۰۲۰  هیژوئ  ۶  خیکرده است و، از تار  د یخود را تشد   یفدرال اقدامات محافظت  یسو، شورا  ن یاز اواسط ماه ژوئن به ا

 شده است.  یاجبار یعموم هینقل لیهمه وسا

ها با آب و  بهترین راه محافظت از خودتان در برابر بیماری شستن منظم دست  پذیری فردی همچنان بسیار مهم است:مسئولیت
 صابون و حفظ فاصله الزم از دیگران است. 

 

 سرایت و خطرات 

 چرا قواعد بهداشتی و رفتاری از اهمیتی ویژه برخوردارند؟ 

این ویروس  ندارد. های دفاعی(مصونیت )مکانیسمبرابر آن در  است که سیستم ایمنی بدن انسان هنوزویروس کرونای جدید ویروس جدیدی 
 بنابراین، باید، تا حد امکان، سرعت گسترش ویروس کرونای جدید را کم کنیم.  .های زیادی شود ها و بیماری تواند باعث ایجاد عفونتمی 

سال و کسانی است که  ۶۵اشخاص باالی باید از کسانی که خطر ابتالیشان به نوع شدید بیماری بیشتر است محافظت کنیم. این گروه شامل  
 ها عبارتند از:سابقه بیماری دارند. این بیماری 

 

 این گروه عبارتند از:

 سال و باالتر  ۶۵گروه سنی  •

 های زیر: ساالن مبتال به بیماریبزرگ  •

 فشار خون باال   •

 دیابت •

 های قلبی عروقی بیماری •

 های تنفسی مزمن بیماری •

 سرطان •

 کنند هایی که سیستم ایمنی بدن را ضعیف میها و درمانبیماری  •
 یا دارای:

 یا بیشتر( ۴۰(BMI)وزن شدید )چاقی، شاخص توده بدنی اضافه •
 

 پذیر مطمئن نیستید، لطفاً، با پزشکتان تماس بگیرید.اگر از قرار گرفتن خودتان در گروه اشخاص آسیب
 

توانیم از این گروه پرخطر در برابر بیماری محافظت کنیم. با این کار، به اشخاص رعایت کنیم، بهتر می اگر قواعد رفتاری و بهداشتی را 

کنیم از خدمات درمانی مناسب در مراکز درمانی برخوردار شوند. دلیل اهمیت این موضوع محدود بودن  های شدید کمک میمبتال به بیماری 

 ها و تجهیزات تنفسی است. ارستانهای بیمهای مراقبت ویژه، اتاقتعداد بخش

 

 های فهرست باال مبتال هستید؟ سال است یا به یکی از بیماری  ۶۵آیا سنتان باالی 

 در این صورت، باید به موارد زیر توجه داشته باشید:  

های قطار، وسایل  های شلوغ )ایستگاهتوانید، با رعایت دقیق قواعد بهداشتی و رفتاری، از خانه خارج شوید. از تردد در مکانمی   •
 آمد )خرید آخر هفته )شنبه(، شروع و پایان روز کاری و . . .( خودداری کنید.وهای پررفت نقلیه عمومی و . . .( و ساعت

 متری با دیگران را رعایت کنید.  ۵/۱یزید و فاصله ایمنی حداقل های غیرضروری بپره از تماس •

در صورت امکان، از یکی از دوستان یا همسایگانتان بخواهید خریدهایتان را برایتان انجام دهند یا خریدهایتان را به صورت تلفنی یا   •
دهنده خدمات حمایتی های ارائهترنت، با انواع سازمانتوانید، از طریق تماس با ادارات محلی یا جستجو در ایناینترنتی انجام دهید. می

 آشنا شوید و از خدماتشان استفاده کنید. 

 کنیم، برای برگزاری جلسات کاری و شخصی، از تلفن، اسکایپ یا ابزارهای مشابه استفاده کنید.توصیه می   •
 

کدام یا پیاده به محل مد نظر بروید. در صورتی که هیچ  در صورت نیاز به مراجعه به پزشک، از خودروی شخصی یا دوچرخه استفاده کنید  
از این موارد ممکن نیست، تاکسی بگیرید. فاصله ایمنی حداقل دو متری با دیگران را حفظ و قواعد بهداشتی را رعایت کنید. توصیه: در 

 صورتی که رعایت فاصله ایمنی ممکن نیست، ماسک بزنید.
 

دهد،  حاضر شوید و به بیماری دیگری مبتال هستید که شما را در گروه اشخاص پرخطر قرار می در صورتی که باید در محل کارتان 
 کارفرمایتان مسئول حفاظت از سالمتتان خواهد بود. 

    

، به اطالعات مفیدی درباره حقوقتان در محل کار دست پیدا کنید: حقوق شما  Uniaتوانید، با مراجعه به لینک زیر در وبسایت می

 محل کار: در 

z/coronavirus-a-https://www.unia.ch/de/arbeitswelt/von 
 

https://www.unia.ch/de/arbeitswelt/von-a-z/coronavirus
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تنگی، تب، احساس تب، درد عضالتی یا از آیا حداقل یکی از عالئم بیماری، از جمله سرفه )معموالً سرفه خشک(، گلودرد، نفس 

در این صورت، بالفاصله، با پزشکتان یا بیمارستان تماس بگیرید.   ن ناگهانی حس بویایی و یا چشایی، را دارید؟دست داد

ها را از قرار داشتن خودتان در گروه اشخاص پرخطر عالئمتان را برایشان شرح دهید و آن تعطیالت آخر هفته مستثنی نیستند.

 مطلع کنید.

 

 یابد؟ ل میویروس کرونای جدید چگونه انتقا

تان با افتد که فاصله شود. تماس نزدیک زمانی اتفاق میویروس کرونای جدید بیشتر از طریق تماس نزدیک و طوالنی منتقل می

 متر باشد.  ۵/۱شخص مبتال کمتر از 

 انتقال ویروس 

طور مستقیم وارد مخاط بینی،  شخص مبتال، به عطسه یا سرفه: ویروس، از طریق قطرات ریز از طریق قطرات کوچک •

 شود. دهان یا چشم دیگران می

ها را هم آلوده کنند. عالوه بر این، لمس کردن سطح آلوده یکی توانند دست: قطرات ریز ناقل ویروس می از طریق دست •

 شود. ا چشم هم وارد بدن میهای انتقال این ویروس جدید است. ویروس از طریق تماس دست با دهان، بینی یدیگر از راه

 

 چه کسانی ناقل هستند؟

 شوند برای مدتی طوالنی ناقل ویروس هستند. یعنی: همه کسانی که به بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید مبتال می

 قبل از این که از ابتالی خودتان به بیماری باخبر شوید.  -شروع عالئم  قبل از دو روز •
 در مدت زمانی که عالئم بیماری را دارید، امکان انتقال ویروس بیشتر است.  •
 احساس بهبودی کامل. ساعت بعد از ۴۸تا حداقل  •

 . هایتان را به طور منظم با آب و صابون بشویید پس، فاصله ایمن را رعایت کنید و دست
 

 

 عالئم، تشخیص و درمان 

 بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید چه عالئمی دارد؟ 

 ترین عالئم: شایع
 سرفه )بیشتر سرفه خشک( •
 گلودرد •
 تنگی نفس  •
 تب، احساس تب  •
 از دست دادن ناگهانی حس بویایی و یا چشایی •

 عالئم ممکن: ریسا
 سردرد  •
 ی قرار ی ب ،ی ضعف عموم •

 عالئم گوارشی  •
 بینی باال کشیدن  •
 یدرد عضالن •

 ی بثورات پوست •

 پهلو( هم داشته باشد. الریه )سینهیابند و ممکن است خفیف باشند. این بیماری ممکن است عوارضی مانند ذات های مختلف بروز می عالئم با شدت
 

 اید.مبتال شده اگر حداقل یکی از عالئم شایع بیماری را دارید، احتماالً به بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید 
 

 در این صورت: 

 در خانه بمانید.  •

آزمایش آنالین ویروس کرونا )لینک وبسایت مربوطه در پاراگراف بعد آمده است( را انجام دهید یا با پزشکتان تماس   •

دهید. در  اید پاسخ توانید، به همه سؤاالت آزمایش آنالین یا پزشکی که تلفنی با او تماس گرفتهبگیرید. تا جایی که می

های مربوط به انجام آزمایش  های عملی یا، در صورت لزوم، دستورالعملپایان آزمایش آنالین، مجموعه ای از توصیه

 کرونا در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

( را بخوانید و کامالً  downlaods-coronavirus-www.bag.admin.ch/neuesهای »جداسازی« )دستورالعمل •

 رعایت کنید.
 

ری خاصی هستید، به این مورد توجه کنید: اگر حداقل یکی از عالئم شایع بیماری را سال سن دارید یا مبتال به بیما ۶۵اگر باالی 
 دارید، بالفاصله، با پزشک تماس بگیرید. حتی در تعطیالت آخر هفته. 

 

 مطمئن نیستید چه باید بکنید؟

انجام دهید. پس از جواب دادن به    coronavirus.ch/screening-https://check.bagرا در آدرس  آزمایش آنالین ویروس کرونا 

هد های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی( در اختیارتان قرار خواهای عملی را )به زبان چند سؤال، اداره فدرال بهداشت عمومی توصیه

 داد. 

آزمایش آنالین کرونا به هشت زبان دیگر در ، https://coronavirus.unisante.ch/evaluationدر وبسایت کانتون وو به آدرس  

 دسترس است.

شده در تست آنالین ممکن است یا درمان پزشکی باشد. عالئم توصیف تواند جایگزینی برای مشاوره، تشخیص تست آنالین ویروس کرونا نمی  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html#-415625029
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://coronavirus.unisante.ch/evaluation
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 های دیگر باشند و نیاز به انجام اقداماتی متفاوت داشته باشند.مربوط به بیماری 

 . د یاند، حتماً با پزشک مشورت کنتان کردهنگران ایکه رو به وخامت گذاشته  ید یدر صورت داشتن عالئم شد 

 

 شود؟بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید چگونه درمان می

شوند. درمان  درمان محدود به تسکین عالئم بیماری است. برای محافظت از دیگران، مبتالیان از غیرمبتالیان جداسازی می

ت نیاز به استفاده از شود. در شرایط خاص، بیماران ممکن اس های ویژه انجام میمبتالیان به نوع شدید بیماری در بخش مراقبت 

 دستگاه تنفس مصنوعی داشته باشند.

 

 کنید یا عالئمی را دارید که با ویروس کرونای جدید مرتبط نیستند؟ آیا ناراحتی خاصی دارید، احساس بیماری می

ید و اقدامات ها و عالئمی را که با ویروس کرونای جدید مرتبط نیستند، در صورت طوالنی شدن، جدی بگیرها، بیماریناراحتی 

 الزم را برای درمانشان انجام دهید. منتظر نمانید و از متخصصان کمک بخواهید: با پزشک تماس بگیرید. 

 

 دارم؟  دیجد یکرونا روسیو شیبه انجام آزما ازین یطیدر چه شرا

 نیآنال شیو آزما دیخانه بماندر ؟ دیرا دار دیجد یکرونا  روسیاز و یناش یماریعالئم ب دیکنیو احساس م ستیحالتان خوب ن ایآ

به همه سؤاالت   د،یتوانیکه م ییتا جا .دیریتماس بگ یدرمان یهامتخصص مراقبت ایبا پزشک  ایو  دیکرونا را انجام ده روسیو

از   یامجموعه ن،یآنال شیآزما انیدر پا .دیپاسخ ده دیابا او تماس گرفته یکه تلفن  یمتخصص ایپزشک  ای نیآنال شیآزما

زمان   تا قرار خواهد گرفت. ارتانیکرونا در اخت شیمربوط به انجام آزما یهادر صورت لزوم، دستورالعمل ا،ی یعمل یهاه یتوص

 .دی در خانه بمان ش،یآزما جینتا افتیدر

 

 به کجا مراجعه کنم؟ شیآزما یبرا

 .شودیانجام م شدهنییتع شیمراکز آزما ای مارستانیتوسط پزشک، ب شیآزما

  شیانجام آزما یبرا یاه ی توص ند،یفرا نیا انیکه، در پا ی در صورت . دیکرونا را انجام ده روسیو نیآنال شیابتدا، آزما د،یتوانیم

 کرد.  دیخواه افتیدر زیمربوطه را ن یهادستورالعمل د،یکرد افتیدر

ها دسترسی داشته باشید.  های کانتونسایتتوانید به وبمی  /https://www.ch.ch/de/coronavirus از طریق وبسایت

 اند.رائه شدها تیوبسا نیدر ا یو اطالعات تماس ضرور دیجد یکرونا روسیاطالعات مربوط به و

 

 بر عهده دولت فدرال خواهد بود؟ شیآزما یهانه یهز ،یطیدر چه شرا

 یهانه یهز د،ی( باشFOPH) یاداره فدرال بهداشت عموم ی از سو یاعالم طیکه واجد شرا ی، در صورت۲۰۲۰ژوئن  ۲۵از 

را   ۱۹ دیمثال، اگر عالئم کوو یبرا خواهد بود. ونی ( بر عهده کنفدراسآریسیپ یستیز یمولکول یصیتشخ شی)آزما شیآزما

مربوطه را متقبل خواهد  یهانه یکرده باشد، دولت فدرال هز زیتجو تانی را برا دیجد یکرونا روسیو شیتان آزماداشته و پزشک

دولت  نهیبا هز شیآزما طیشما را واجد شرا زیبا مضمون تماس با شخص مبتال ن SwissCovid شنیکیاز اپل امیپ افتیدر شد.

 خواهد کرد.

  را متقبل نخواهد شد. تانشیآزما یهانه یدولت هز د،یرا نداشته باش یاداره فدرال بهداشت عموم شیآزما طیکه شرا یدر صورت

 شیآزما نهیانجام شده باشد، هز تانیبه درخواست کارفرما شیآزما ای دیداشته باش شیبه انجام آزما ازیسفر ن یمثال، اگر برا یبرا

  بر عهده دولت نخواهد بود.

 

 سایر اطالعات 

 برگزاری چه رویدادهایی مجاز است؟

های خانوادگی،  آییاین رویدادها شامل گردهم نفر مجاز هستند. ۳۰۰رویدادهای خصوصی و عمومی با حضور حداکثر 

ی سیاسی و مدنی و همچنین رویدادهای  هاهای گروههای فیلم و راهپیماییشها، اجراهای تئاتر، نمایهای تجاری، کنسرتنمایشگاه

 شوند. های باشگاهی میورزشی و فعالیت

توان خارج از منزل شخصی برگزار کرد. تمهیدات  این رویدادها را می های خانوادگی:آییدادهای خصوصی و گردهمیرو

ستی از حاضران را همراه با دهنده رویداد باید فهره، سازمانحفاظتی خاصی برای این رویدادها در نظر گرفته نشده است. البتم

 شان )نام، نام خانوادگی، شماره تلفن( تهیه کند.اطالعات تماس

 حفاظتی برای این رویدادها الزامی است.متدوین تمهیدات  ی:عمومی و مراسم و مسابقات ورزش یارویداده

از جان حاضران در  حفاظتبهداشتی برای قواعد گذاری و فاصله های تضمین رعایت دستورالعمل لطفا توجه داشته باشید:

 الزامی است. رویدادها 

https://www.ch.ch/de/coronavirus/#informationen-und-kontakte-in-den-kantonen
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 قی خواهد افتاد؟ در صورتی که تعداد مبتالیان جدید، به جای کاهش، با افزایش روبرو شود، چه اتفا

فدرال برنامه حذف  یاتعداد مبتالیان جدید باشیم، شور شرایط بستگی دارد. در صورتی که بار دیگر شاهد افزایش پاسخ این سؤال، به سیر تحول

شده را بار دیگر اعمال خواهد کرد. در این صورت، تمهیدات  های حذفها را به تعویق خواهد انداخت یا بخشی از محدودیتای محدودیتمرحله

 . یابند محافظتی هم باید با شرایط موجود انطباق 

 پیدا کردن کمک.

 د یا زبان من را متوجه نشود، چه باید بکنم؟ اگر کسی در بین کارکنان بیمارستان به زبان من صحبت نکن

از همان ابتدا، درخواست مترجم کنید. خدمات ترجمه از طریق تلفن هم در دسترس است. در صورت استفاده از خدمات مترجمان  
کنید. البته، ای، نیازی به حضور بستگانتان در جلسه ترجمه نیست. با این کار، از بستگانتان در برابر بیماری محافظت میحرفه 

ها را کامالً درک کنید. به کارکنان بیمارستان متذکر شوید  این حق شماست که در جریان همه مداخالت پزشکی قرار بگیرید و آن
 های ترجمه تحت پوشش بیمه درمانی است. که، طی بحران کرونا، هزینه 

 
 آیا مجبورید در خانه بمانید و به مواد غذایی یا دارو نیاز دارید؟ 

 خواهید به دیگران کمک کنید؟ا میی 

 تان بیندازید: نگاهی به محله 

 هایتان کمک بخواهید؟ایمحلهتوانید از یکی از هم آیا می  •

 توانید کسی را پیدا کنید که به کمکتان احتیاج داشته باشد؟آیا می  •

 ها:سایر گزینه  

 با نهادهای مسئول محلی تماس بگیرید  •
 استفاده کنید « Five Upاز اپلیکیشن »  •
 maintenant.ch-www.aide/  jetzt.ch-www.hilf به این وبسایت مراجعه کنید:  •

 حتی در این شرایط هم: تضمین و رعایت قواعد رفتاری و بهداشتی الزامی است. 

 

 آیا صاحب فرزند هستید؟ 

پذیر در برابر بیماری واگذار کنید. کودکان  ها یا سایر اشخاص آسیبها، مادربزرگ مراقبت از فرزندانتان را نباید به پدربزرگ 
باید  ها نبازیهای بازی کودکان باید ثابت باشند؛ یعنی همنفر با یکدیگر بازی کنند. اعضای گروه بیشتر از پنجهای نباید در گروه 

 ها با یکدیگر، دور هم جمع شوند.تغییر کنند. والدین و مراقبین کودکان نباید، هنگام بازی آن 

 
 

 خواهید با کسی صحبت کنید؟آیا نگران هستید یا می 

 برای دریافت اطالعات در این مورد، به منابع زیر مراجعه کنید:

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

 

 کنید؟ آیا نیازمند کمک یا محافظت هستید؟تان احساس خطر میخانهآیا در 

 /  victimes.ch-aux-www.aide schweiz.ch-www.opferhilfe  /با مراجعه به وبسایت  •
• vittime.ch-alle-www.aiuto  ، های ایمیلی دسترسی پیدا کنید که خدمات مشاوره و های تلفن و آدرستوانید به شمارهمی

 کنند.به صورت ناشناس در سراسر سوئیس ارائه می محافظت را 
 ۱۱۷ ، با پلیس تماس بگیرید:اضطراریدر شرایط   •

 
 های تلفن مهم عبارتند از: سایر شماره

های ساعته و برای همه فوریت  ۲۴؛ خدمات آمبوالنس اورژانس به صورت ۱۴۴  (:Sanitätsnotruf)آمبوالنس اورژانس  •
 دسترس است. پزشکی در سراسر سوئیس در 

  هایتان درباره ویروس کرونای جدید،درباره ویروس کرونای جدید: برای یافتن پاسخ سؤال  گویی به سؤاالتشماره پاسخ  •
 .تماس بگیرید  ۰۵۸ ۴۶۳  ۰۰  ۰۰با شماره تلفن  روزدر همه ساعات شبانه د یتوانی م

• . 

روز سال در  ۳۶۵ساعته( در هفت روز هفته و  ۲۴روزی )صورت شبانهبه Medgateدر صورتی که پزشک خانوادگی ندارید:  •
 خدمتتان است.

 
 
 
 
 
 

https://www.aide-maintenant.ch/?ljs=fr
http://www.hilf-jetzt.ch/
http://www.santepsy.ch/it/
http://www.santepsy.ch/fr/
http://www.dureschnufe.ch/
http://www.aide-aux-victimes.ch/fr/
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
http://www.aiuto-alle-vittime.ch/
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 بازگشت به کار 

کند، در صورت امکان، به کار کردن از خانه ادامه دهند تا تعداد کاربران وسایل نقلیه عمومی زیاد شورای فدرال همچنان به همه توصیه می 

 گیرنده هستند و لزوم بازگشت به سر کار و زمان آن را تعیین خواهند کرد.نشود. البته، در این مورد خاص، کارفرماها تصمیم 

دهد،  در صورتی که باید در محل کارتان حاضر شوید و به بیماری دیگری مبتال هستید که شما را در گروه اشخاص پرخطر قرار می 

 کارفرمایتان مسئول حفاظت از سالمتتان خواهد بود. 

 

ی عموم  هینقل لیشدن استفاده از ماسک در وسا یاجبار  
 

 شود؟ یم یک از وسایل نقلیه عمومی اجباری شدن ماسک شامل کدام
قطار، تراموا، اتوبوس و  یعن ی ،یعموم هینقل لیشدن استفاده از ماسک شامل همه انواع وسا یاجبار
 هستند. یمستثن یاسک یهاستیپ یهانیکابو تله هاژیستله .شودمیو قطار،  یکابل  نیماش نیهمچن

 ؟ است اشخاص در نظر گرفته شده ریکودکان نوپا و سا برای   یاستثنائات ایآ 
 لیدال ژهیخاص، به و لیکه به دال  یاشخاص ن،یعالوه بر ا از ماسک معاف هستند. یسال از استفاده اجبار ۱۲ ریکودکان ز

 الزام معاف هستند. نیا تیامکان ماسک زدن را ندارند، از رعا ،یپزشک

 است، همچنان ملزم به استفاده از ماسک هستم؟  یاتوبوس خال ای قطار  تیاز ظرف یمیکه ن یطیدر شرا ا،یآ 
 ینیبشیپ توانیاز همان ابتدا، نم است. یاجبار ،یعموم هینقل لینظر از تعداد اشخاص حاضر در وسااستفاده از ماسک، صرف

 شوند. یعموم  هینقل لیمختلف سوار وسا یهاستگاهیکرد چند نفر ممکن است در ا
 باشد. ادیز شهیتعداد مسافران هم رودیآخر هفته، انتظار م التیتعط ازدحام مربوطو  یکار یبا توجه به ساعات پرتردد روزها

 و صورتم را بپوشانم؟ ین یب یگر یهر پارچه د ا ی یبا روسر توانمیم ایآ  :اگر ماسک نداشته باشم
از شما در برابر   یبه اندازه کاف توانندیو پارچه نم یروسر باشند. یماسک اجبار نیگز یجا توانندی پارچه نم ای یروسر ر،یخ
 .دیاستفاده کن یصنعت یهاپارجه ای یبهداشت یها از ماسک دیبا دارند. یمحدود یمحافظت کنند و قدرت محافظت یماریب

 مسئول کنترل ماسک مسافران است؟  یچه کس
 حراست است.  یروهاین ایآهن راه سیقانون بر عهده کارکنان قطار، پل نیا یکنترل و اجرا

 کنم، چه خواهد شد؟  یاگر از زدن ماسک خوددار
 مد نظر را ترک کنند.  عمومی هینقل لهیوس ستگاه،یا نیدر اول دیکنند، با یکه از زدن ماسک خوددار یکسان

 

از  یچیسرپ  لینباشند، به دل عمومی هینقل لهیحراست مقاومت کنند و حاضر به ترک وس یروهایکه در برابر درخواست ن یکسان
 (. متفاوت است سیپل یهامه یجرکه با  یعاد مهیجر ستمیس قیخواهند شد )از طر  مهیقانون، جر

از اشخاص سالم حاضر در   تواندیاعتقاد داشت ماسک نم (BAGی )خاص، اداره فدرال بهداشت عموم یبازه زمان  کیدر 
 م؟یشدن استفاده از ماسک هست یمسأله، چرا امروز شاهد اجبار نیبا توجه به ا محافظت کند. یاماکن عموم

شان، بدون آن که خود بدانند، ناقل  از دو روز قبل از بروز عالئم انیهمه مبتال .میکنیمحافظت م گرانیماسک، از د زدنبا 
اقدام   نیا .کنندیمحافظت م یماریدر برابر ب گری کدیبسته ماسک بزنند، از  یاگر همه اشخاص حاضر در فضاها هستند. یماریب

 روسیمحافظت کند، حداقل باعث کاهش سرعت انتشار و یماریها در برابر باز آن یدرصد ۱۰۰اگر هم نتواند به صورت  یحت
 خواهد شد. 

 

 س یسفر و ورود به سوئ
 

 روزه هستند. ۱۰ نهیقرنط تی ملزم به رعا  شوند یم سیکه از چند مبداء مشخص وارد سوئ ی، همه کسان۲۰۲۰ هیژوئ ۶از 
 
شده است و درباره   نییتع یالمللنیب  یمسافر ی( در پروازها۱۹ د ی )کوو د یجد  یکرونا  روسیالزام بر اساس مقررات مربوط به مبارزه با و نیا

در   د یجد  یکرونا  روسیاز و یناش یمار یابتال به ب سکیکه ر شوند یم سیوارد سوئ ییکشورها ایکه از مناطق  کند ی صدق م یهمه مسافران
 .ستها باالآن
 

 تینهاد را رعا نیتوسط ا دهشنییتع یهااعالم و دستورالعمل کانتون مربوطه اداره مسافران ملزم هستند، تا حداکثر دو روز، ورودشان را به
  به کشور است. یبر عهده مسافران ورود  نهیقرنط یهانه یهز کنند.

 
مجرم   ر،یگهمه یهای مارینکنند، بر اساس قانون ب تیو الزام گزارش ورود را رعا نهیکه مقررات قرنط یکسان

 خواهند بود.  سیهزار فرانک سوئ ۱۰تا حداکثر  مهیو ملزم به پرداخت جر شوند یشناخته م
 

ها  اطالعات تماس کانتون د،یجد  یکرونا روسیاز و یناش یمار یابتال به ب یباال سکیمناطق با ر ایفهرست کشورها 
  www.bag.admin.ch/entry:د یکن دایآدرس پ نیدر ا د یتوانی را م نهی و استثنائات مربوط به الزام قرنط

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1759131064
http://www.bag.admin.ch/entry
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های ها، زنجیره های ویروس کرونا و ردیابی تماسبا انجام آزمایش 
 انتقال را قطع کنیم.

 
 دلیل اهمیت باالی این دو اقدام چیست؟ 

یم، همه کسانی که عالئم بیماری را دارند، حتی دبرای آن که که بتوانیم به زندگی تقریباً »عادی« برگر

های مربوط به ویروس کرونای جدید قرار بگیرند. عالوه بر شان خفیف است، باید بالفاصله تحت آزمایشهایی که عالئمآن

شان، مثالً در  هایشان را در اختیار مراجع مربوطه قرار دهند تا ردیابی تماسآزمایش، همه این مبتالیان باید اطالعات تماس

توانند ناقل ویروس باشند. ان، حتی در صورتی که احساس بیماری نداشته باشند، همچنان میپذیر شود. مبتالیرستوران، امکان

 های انتقال را قطع کنیم. ها، زنجیره توانیم، با انجام آزمایش و ردیابی تماسپس، می

 

 شود . . . شروع می هاکرونا مثبت باشد، ردیابی تماسدر صورتی که نتیجه آزمایش ویروس 
 کنند.اند شناسایی میمراجع کانتون مربوطه با همکاری بیمار کسانی را که با او تماس نزدیک داشته •

 کنند.های الزم مطلع می شان به بیماری و دستورالعملها را از احتمال ابتالیگیرند و آنشده تماس میاین مراجع با اشخاص شناسایی •

ها با شخص مبتال  روز پس از آخرین تماس آن  ۱۰عالمت بودن هم، باید قرنطینه شوند. قرنطینه تا صورت بی این اشخاص، حتی در  •

( را بخوانید و  downloads-coronavirus-www.bag.admin.ch/neues)های »قرنطینه« ، دستورالعملاً لطف ادامه دارد.
 کامالً رعایت کنید.

 ها به بیماری نباشد، مراجع مربوطه قرنطینه را لغو خواهند کرد. در صورتی که، طی این دوره، اثری از ابتالی آن  •

 

 

  SwissCovidاپلیکیشن
 

نشده ویروس کرونای  خواهیم میزان انتشار کنترلهای همراه، میبرای تلفن SwissCovidاپلیکیشن با معرفی 

کنند بیشتر باشد، تأثیر این  استفاده می SwissCovidجدید را کاهش دهیم. هر چه تعداد کسانی که از اپلیکیشن 

که به مدت طوالنی در مجاورت حداقل یک نفر با جواب آزمایش کرونای مثبت را همه کسانی این اپلیکیشن اپلیکیشن هم بیشتر خواهد بود. 

د. هنگام استفاده از اپلیکیشن، حریم  کراند از احتمال ابتالیشان به این بیماری و اقداماتی که باید در ادامه انجام دهند مطلع خواهد بوده 

 Playاپل یا  App Storeتوانید اپلیکشین را از رایگان است. می تان حفظ خواهد شد: استفاده از این اپلیکیشن داوطلبانه وخصوصی

Store .گوگل دانلود کنید 

 
 کند های انتقال کمک میتر زنجیرهبه توقف سریع SwissCovidاپلیکیشن 

کند. این اپلیکیشن های همراه )اندروید و آیفون( است به مهار ویروس کرونای جدید کمک می که مخصوص تلفن  SwissCovidاپلیکیشن 

های انتقال کمک کند. منظور از روش کالسیک ردیابی  تواند به توقف زنجیرهکالسیک »ردیابی تماس« است و، بنابراین، می  مکمل روش 

 هاست. دید توسط کانتونمبتالیان ج

ها: آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، رومانش،  گوگل در دسترس است )زبان  Play Storeاپل و  App Storeدر  SwissCovidشن اپلیکی 

   اضافه خواهند شد(. یبه زود  زین  ییایگریو ت یترک  یهازبان . . .  آلبانیایی، بوسنیایی، انگلیسی، کرواتی، پرتغالی، صربی و اسپانیایی

• Play Store  گوگل برای اندروید 

• App Store  اپل برایiOS 

کنند بیشتر باشد، داوطلبانه و رایگان است. هر چه تعداد کسانی که این اپلیکیشن را نصب و استفاده می SwissCovidاستفاده از اپلیکیشن 

 تأثیر آن در مهار ویروس کرونای جدید هم بیشتر خواهد بود. 

 

 کند؟چگونه کار می  SwissCovidاپلیکیشن 
را روی گوشی تلفن همراه اپل یا اندرویدتان نصب کنید. برای این کار فقط به یک گوشی تلفن همراه با قابلیت   SwissCovidاپلیکیشن  

کند. این ها را از طریق بلوتوث ارسال می شده یا به اصطالح سرجمعهای رمزگذاری تان شناسهبلوتوث فعال نیاز دارید. گوشی تلفن همراه

 شوند. ها به صورت خودکار توسط دستگاه پاک میادفی از چند کاراکتر هستند. پس از دو هفته، همه سرجمعهایی طوالنی و تصها رشتهشناسه

کند. اپلیکیشن همه گیری می ها را اندازهتان با آنهای همراه و فاصلهاپلیکیشن به صورت ناشناس مدت زمان قرار داشتن شما در کنار سایر تلفن 

کند. در چنین شرایطی، احتمال را ثبت می  دقیقه در کل روز(  ۱۵متر و مدت زمان تماس بیشتر از  ۵/۱تر از های نزدیک )فاصله نزدیک تماس

 انتقال ویروس وجود دارد. 

 

 نحوه ارسال اعالن 
( را از مراجع کانتون covidcodeمثبت باشد، شخص مد نظر کدی ) SwissCovidدر صورتی که جواب آزمایش کرونای کاربر اپلیکیشن 

تواند قابلیت اعالن را در اپلیکیشن خود فعال کند. از این طریق، مربوطه دریافت خواهد کرد. فقط از طریق این کد است که شخص مد نظر می 

file:///C:/Users/Lion/AppData/Local/Temp/SDLTempFileManager/vjbdt35j.1cx/www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.dp3t
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.dp3t
https://apps.apple.com/ch/app/id1509275381
https://apps.apple.com/ch/app/id1509275381
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ئم(. بعد  وز قبل از بروز عالاند مطلع کنند )دو رها تماس نزدیک داشتهتوانند سایر کاربران این اپلیکیشن را که در دوره ابتال با آنکاربران می 

 شود. به صورت خودکار و ناشناس به همه اشخاص مذکور ارسال می از وارد کردن کد، اعالن

گویی به سؤاالت، که در اپلیکیشن درج شده است، تماس بگیرند و در جریان اقداماتی توانند با شماره پاسخکنند می کسانی که اعالن را دریافت می 

کنندگان اعالن، در صورت داشتن انجام دهند قرار بگیرند. در همه مراحل، حریم خصوصی کاربران حفظ خواهد شد. دریافت که باید در ادامه

 یرند. عالئم بیماری، باید در خانه بمانند، از تماس با دیگران خودداری کنند، از لحاظ ابتال به ویروس کرونا بررسی شوند یا با پزشک تماس بگ

 توانیم در کنار یگدیگر به شکستن زنجیره بیماری کمک کنیم. مان میمه در صورت همکاری، ه 

 

 حفظ حریم خصوصی
های شخصی یا  شوند. این اپلیکیشن دادهفقط در گوشی تلفن همراه خودتان ذخیره می SwissCovidشده توسط اپلیکیشن آوریهای جمعداده

اید و محل تماس ها تماس داشتهتواند اشخاصی را که با آنکس نمی کند. بنابراین، هیچ تان را به مراکز ذخایر داده یا سرورها ارسال نمیمکانی 
 را پیدا کند. پس از پایان بحران کرونا یا در صورت ناکارآمد بودن اپلیکیشن، این سیستم غیرفعال خواهد شد. 

 

 به بیماری اشاره دارد. آیا واجد شرایط آزمایش هستم؟  ام که به احتمال ابتالیمدریافت کرده SwissCovidپیامی از اپلیکیشن 
 تان به بیماری، واجد شرایط آزمایش رایگان خواهید شد. دریافت پیامی مبنی بر احتمال ابتالی  بله، به محض

 روز پس از ابتالی احتمالی انجام شود. ۵از  زودتراین آزمایش برای شناسایی مبتالیان بدون عالمت طراحی شده است. آزمایش نباید 

دهند.  الزم را در اختیارتان قرار می  هایگیرند و دستورالعملتماس می در صورت مثبت بودن جواب آزمایش، مراجع کانتون مربوطه با شما 
 .کند ویروس کمک می هار انتقال م بهاین روش 

 

 اگر، پس از اعالم گزارش احتمال ابتالیم به بیماری، تصمیم به ماندن در خانه بگیرم، همچنان حقوقم را دریافت خواهم کرد؟ 
ین شماره تلفن،  تماس بگیرید )ا SwissCovidگویی به سؤاالت اید، با شماره پاسخاگر گزارشی مبنی بر احتمال ابتال به بیماری دریافت کرده

 گذارند.های الزم را در اختیارتان می دهند و توصیهتان پاسخ میهایبه سؤال کارشناسانشود(. هنگام ارائه گزارش، در اپلیکیشن نشان داده می

 د حقوق پرداخت کنند.   انواقعیت این است که کارفرمایان ملزم نیستند تا به کسانی که، به دلیل دریافت گزارش احتمال ابتال، در خانه مانده

  الح کانتون، کارفرما ملزم به پرداخت حقوق به شما خواهد بود.صقرنطینه اجباری توسط مراجعه ذی تنها در صورت اعالم

 

 ویروس کرونای جدید چیست؟ 
SARS-CoV-2  یاCOVID-19 چیست؟ 

های ریوی در شهر ووهان در مرکز و پس از شیوع گسترده و غیرمعمول عفونت ۲۰۱۹ویروس کرونای جدید در اواخر سال 

های »سندرم تنفسی خاورمیانه« ای تعلق دارد که پاتوژن است و به همان خانواده SARS-CoV-2چین کشف شد. نام این ویروس 

MERS  »و »سندرم تنفسی حادSARS دارد.  را نیز در خود 

-COVID، سازمان بهداشت جهانی نام رسمی بیماری ناشی از این ویروس کرونای جدید را انتخاب کرد: ۲۰۲۰فوریه  ۱۱در 

 است.  Coronavirus-Krankheit 2019«. معادل آلمانی این نام ۲۰۱۹، مخفف عبارت »بیماری ویروس کرونای 19

شود.  وانات به انسان منتقل شده و اکنون فقط از انسان به انسان منتقل میدهند این ویروس ابتدا از حیاطالعات موجود نشان می

منشاء محلی ویروس کرونای جدید احتماالً یکی از بازارهای ماهی و حیوانات شهر ووهان است که، در حال حاضر، به دستور 

 مقامات چین تعطیل شده است. 

 
 
 
 

 اطالعات بیشتر:  
 

 coronavirus.ch-www.bag 

coronavirus-www.bag.admin.ch/neues  

 )آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، انگلیسی(   

 

 

 

 

 

http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
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