اگر در معرض خطر بلند مصاب شدن به مریضی شدید
کووید 19-هستید ،چه کار انجام داده میتوانید
مطابق به آنچه که تا االن
می دانیم ،اشخاص ذیل در
معرض خطر بلند مصاب
شدن به مریضی شدید
کووید 19-هستند:

•کهنساالن
اشخاص در هر سنی که دچار مشکالت ذیل هستند (مشکالت به
ترتیب حروف الفبا لست شده است):
• اختالالت استعمال مواد مخدر
• اضافه وزن و چاقی
• پیوند اعضا یا حجرات بنیادی خون
• توبرکلوز
• حاملگی
• زوال عقل یا سایر امراض نورولوجیک
• سرطان
•سکته یا مریضی که باالی جریان خون به مغز اثر منفی
دارد
• سگرت کشیدن ،عین وقت یا قبال
• ضعف سیستم معافیتی

• عدم فعالیت فزیکی
• عوارض قلبی
• عفونت اچ آی وی
• مرض شکر (نوع  1یا نوع )2
• مریضی مزمن ریوی
• مریضی مزمن کبدی
• مریضی مزمن گرده
• مشکالت روانی مثل افسردگی
• اختالالت استعمال مواد مخدر
•مشکالت خونی مثل مریضی حجرات داسی شکل یا
تاالسمیا
• معلولیت هایی مثل ناتوانی های ذهنی و انکشافی

اگر ناخوش هستید ،با ارايه دهنده مراقبت صحی به تماس شوید.
برای معلومات بیشتر در برابر مراحل مراقبت از خود،
به چی قسم از خود محافظت کرده توانید از  CDCمراجعه کنید.
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کمک برای محافظت از خود و دیگران:

ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ

در حین مسافرت

قبل از خروج
 12ھﻔﺗﮫ

به کارمند صحی خود مراجعه کنید و
ریکاردهای طبی خود را آماده کنید.

اکماالت 12-هفته دوا را دریافت کنید.

با مأمور مراقبت صحی خود صحبت
کنید تا به شما بگوید که کدام واکسین ها
و واکسین های تقویتی کووید 19-را می
توانید تطبیق کنید.

اگر از طریق هوایی سفر می کنید ،ضرورت
است که سند منفی بودن نتیجه آزمایش
ویروسی کووید 19-تان را نشان بدهید .تاریخ
این سند باید حداکثر  1روز قبل از سفر باشد و
نی قدیمی تر .همچنین بجای آن می توانید
سند بهبود * از کووید 19-را ارائه کنید.

*اسناد بهبودی بشمول سند ثبوت آزمایش مثبت ویروسی در  90روز اخیر و مکتوب از ارایه کننده
مراقبت صحی یا مقامات رسمی صحت عامه است که اظهار کند که برای سفر مجاز هستید.

بعد از رسیدن

در  10روز اول ،تا جایی که امکان دارد،
از خانه بیرون نروید .با مسئول مراقبت
های صحی اداره اسکان مجددتان تماس
بگیرید تا نظر به وضعیت واکسین تان
یا شرایط زندگی تان به شما توصیه های
مناسب ارائه کند.

وقتی رسیدید ،بعد از  3الی  5روز
آزمایش بدهید و بررسی کنید که آیا
عالئم مریضی کووید 19-درشما
دیده می شود یا نی.

از مأمور صحی یا مسئول دوسیه اداره اسکان مجددتان بخواهید
که درباره اینکه کدام واکسین ها و واکسین های تقویتی کووید19-
در دسترس شما است ،برای تان معلومات بدهد.

یک ماسک اندازه بپوشید که بینی و
دهان تان را در قسمت های داخلی میدان
های هوایی ،ایستگاه ها ،و وسایط نقلیه
عمومی بپوشاند .حتی اگر واکسین شده
اید ،این ماسک را بپوشید.

مکرراً دستهای خود را بشویید یا از
یک مایع ضد عفونی کننده دست که
الکول دارد استفاده کنید.

اگر حین سفر ناخوش شدید به IOM
و کارکنان خط هوایی اطالع بدهید.

اگر مریض شدید و فکر می کنید که ممکن است
کووید 19-داشته باشید:

در خانه بمانید .در خانه ،تا حد امکان از
تماس نزدیک با دیگران خودداری کنید.

با مأمور مراقبت صحی تان و مسئول دوسیه
اداره اسکان مجددتان به تماس شوید .اگر
برای گپ زدن با ارائه کننده خدمات صحی
خود ضرورت به یک ترجمان دارید ،مسئول
دوسیه شما می تواند به شما کمک کند.

برایکووید 19-آزمایش بدهید.

اگر عالیم حالت ایمرجنسی (بشمول
مشکل تنفسی) را دارید با  911به
تماس شوید و عاجل مراقبت صحی
درخواست کنید.
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