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  معلومات احتیاج دارید  کدام به شما COVID-19 روسیودر باره گسترش جامعاتی 
 

  ،دهد ی انجام م یا رانهیشگیجامعه ما اقدامات پصحت محافظت  یبرا یی ها هیوستون با ارائه توصئه صحیحه/طب  اداره
   یابد. کاهش  همتعداد افراد آلوده  و  شود ی ( انجام مCOVID-19) روسیو  کرونانوول   گسترش/کاهش سرعت انتشارتا 

 

و نحو  ن یبهتر را برایاما ما آنها  ،خواهد گذاشت  یعمده ا ریتأث تون ساکنان هئوس ی ما بر زندگ یها هیکه توص میدان ی ما م
و   است  ریچشمگ دیتشد ت یوضع وستون ئدر ه COVID-19  جامعاتی احتمال گسترش   .انجام دهیمجامعه خود  صحت  محافظت 

  . کمک کندخطر مواجهه ما  کاهشدر تا  مراقب باشیدما از همه احتیاج دارد که 
 

 .میمجدد هست ی ابی در حال ارز مسلسلشود. ما  ی م هیتوص این اقدام یتا اطالع ثانو 
 
 

 COVID-19 د یشد یماریب ی برا شتریافراد در معرض خطر ب ی برا ودراهنم
 

  محل های بشمول ،مردم دور باشندبزرگ  یها تا حد امکان در خانه بمانند و از گروه دیبا دیشد یماریافراد در معرض خطر ب
افراد در معرض خطر   برقرار خواهد شد. گران یبا د کیمردم و اجتماعات بزرگ که در آنجا ارتباط نزد یادیبا تعداد ز ی عموم

  باالتر عبارتند از:
 

 و باالتر.  هسال 60افراد  •

 . ابتی د / مرض دوالب ای هیر یماریقلب، ب یها یماریب بشمول ی اساس طبی  طیبه شرا ان یمبتال •

 .دارندبدن را  ی منیا ستمیس فی ضع که یافراد •

 هستند. حامله / که باردار یافراد •
 

 یبا ارائه دهندگان مراقبت ها دی، بایا نه فرزندانشان در خانه بمانند نكهیدر مورد ا ی اساس طبی  طیشرا یمراقبان كودكان دارا
، است  روسیو  کرونانوول آنها باعث خطر ابتال به  ت یوضع نکهیدرمورد ا سوال/تشویش داردکه   ی رکسه ورت كنند.امش طبی 

 ورت کند.اخود مش طبی  یبا ارائه دهندگان مراقبت ها دیبا
 

 
 

 محل کار و مشاغل یبرا ودراهنم 
 

  ی از افراد را به حداقل م یادیبا تعداد ز کیکه ارتباط نزد یی کارکنان خود به روش ها ی ابیدست یبرا دیبا استخدام کننده گان 
 .رندیبگ رتریامکان پذ ن یا یرا برا یی ها اقدامات ، رساند

 

 استخدام کننده گان باید: 
 

  .دیکارمندان به حداکثر برسان شتریهرچه ب یرا برا ی ارتباط تلفن یها نهیگز •

به  یماریب ی مرخص یایرا در مزا یریبودن در خانه بمانند و انعطاف پذ ماریهنگام ب در دیاز کارمندان بخواه •

 حداکثر برسانند.

  کاهش یابد  از افراد در همان زمان  یادیتعداد زاجتماع تا  دیریرا در نظر بگ متغیر ان یشروع و پا یزمان ها •
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 جامعاتیو   داد یرو  برای اجتماعمالحظات 
 

و اجتماعات را   ها دادیرو  قیتعو  ،دیکن یریاز مردم جلوگ یادیز یاز جمع کردن گروه ها دیتوان ی م ی اگر به طرز عمل
 .دیریدر نظر بگ

 

 :دیکن یریافراد جلوگ یی گروه ها اجتماعاز  دیتوان ی اگر نم
 

 که شرکت نکند. دی، بخواهاست  ضیکه مر  ی از هر کس •

 كه در آن شركت نكنند. دیكن قیهستند تشو  روسیكرونا و  یبرا یشتریرا كه در معرض خطر ب ی كسان •

 .دیحاصل کن نان یکننده اطم ی صابون دست و ضد عفون ی کاف هیاز ته •

 . دیریرا در نظر بگ ی دست ی ضدعفون یها ستگاهیا •

  دیکن ت یها را تقو  یی صابون و کاغذ در دستشو یو باز کردن حوله ها صفایی فرکانس  •

 یشتریب ی بدن یکه فضا دیکن دایرا پ یی راه ها دیکن ی سعزیاتی/عمومی.  یلمس هانکات کردن  ی دفعات ضد عفون شیافزا •

    نباشند. کیا در تماس نزدهآنکه تا حد امکان  به افراد اختصاص دهد

 مانند شستن مکرر دست. ،را حفظ کنند طبی سالم و  یعادت ها دیکن قیشرکت کنندگان را تشو •
 

 
 

 مکتب ها  ی برا ودراهنم 
 

 صیتشخ مکتب در  COVID-19از  یاگر مورد کند.  لیرا تعط مکتب ها کند   ینم هیتوصفعأل وستون ئه صحیحه/طب اداره 
   .کتب م ی احتمال  لیتعطبشمول  خواهد کرد یهمکار ولسوالی و  مکتب اقدامات با  ن یبهتر ن ییتع یبرا صحیحه اداره ،داده شود

 

  یپرخطر برا یماریکه نشان داده نشده است که کودکان گروه ب میکن ی نم هیرا توص مکتب ها  لیتعط فعل  کهاست  ن یا سبب 
  ریهمه گ وباء به طور خالصه در طول کتب هااز م ی که برخ ی ، هنگامن یعالوه بر ا هستند. روسیو  ن یاز ا یجد یها یماریب

و هم در معرض  بودجمع شده  ی گروه طیدر مح آنوقت هماز کودکان   یاریکه بس میما آموخته ا ،بسته شدند H1N1آنفلوانزا 
 خود را ادامه دهند.   ی عاد یتها یو فعال الت ی به کودکان اجازه داده شود که تحص ، حد امکان   تا  قرار دارند. گریکدی دید

 

،  گذارد ی احترام م ،ها ت یانداختن فعال قیبه تعو  ای لیدر مورد تعط کتب ها،م مات یبه تصم ن یوستون همچنئه صحیحه اداره
    داند. ی وجه م ن یجامعه خود را به بهتر یازهاین کتب هر مکه  رایز

 

مراقبان  دهد. ی قرار م یشتریآنها را در معرض خطر بکه ، ی منیا ستمیس فیضع مانند ،دارند طبی  طیاز کودکان شرا ی برخ
 طبی  یبا ارائه دهندگان مراقبت ها دی، بایا نه فرزندانشان در خانه بمانند نكهیدر مورد ا ی اساس  طبی  طیشرا یكودكان دارا

   ورت كنند.امش
 

 
 

 هستند  ضی که مر یافراد ی برا 
 

 یخوددار طبی  مات یاز تنظ   ی به طور کل . د ینرو  رون یدر مالء عام ب د یهست ض یمر ی وقت .دی در خانه بمان  دی هست  ماری ب  ی وقت  
 .دیریخود تماس بگ متخصص  کلینک، قبل از شروع کار با دیهست ماریبکدام شرط اگر به  الزم باشد. نکهی، مگر ادیکن
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 عمومی  مردم  یبرا
 

 پرستاری یخانه ها ایمدت  ی امکانات مراقبت طوالن ،دیکن یها خوددار شفاخانه، از مراجعه به دیستین ماریاگر ب ی حت •

از   فت ها/شش پا و  دیامکانات زمان خود را در آنجا محدود کن ن یاز ا ی کیاز  دیبه بازد ازیدر صورت ن تا حد امکان.

     .دیدور نگه دار ماران یب

 اریبس ی بحران در کیفیت بتوانند  دیبا اضطراری یاق هاطا  باشد.اضطرار طبی  نکهی، مگر ا د ینرو اطاق اضطراریبه  •

  خدمات دهند. یشتریب

  . د یریتماس بگ طبی  ی متخصص مراقبت ها  ک ی با  ،دیدار ی مشکالت تنفس ریسا ای، تب مانند سرفه ی اگر عالئم •
 .  د یریتماس بگ د یقبل از رفتن با

 دییدستان خود را بشو  دیتوان ی نم ی وقت .دییبا صابون و آب بشو  هیثان 20مدت حداقل  تا بطور مکرردست ها را  •

  .دیکننده دست استفاده کن ی از ضدعفون

 .دیکن یشسته نشده خوددار یو دهان خود با دست ها ی نی، باز دست زدن به چشم    •

خود    ن یاز آرنج آست ، د یبافت ندار اگر  .دیندازیرا دور ب بافت و  دیبپوشان بافت /دستمال کیخود را با  یسرفه و عطسه ها •
  . دیپوشاندن سرفه و عطسه از دستان خود استفاده نکن ی برا .د یاستفاده کن

 کرونا یبرا یشتریبه خصوص اگر در معرض خطر ب، دیکن یهستند خوددار ضی که مر یبا افراد کیاز تماس نزد •

 .دیهست روسیو 

تا  دیخود را کنترل کن افسردگی /استرسو  سالم بخور یغذاها د،یبنوش عات یما ادیبه مقدار ز ،دیاستراحت فراوان کن •

    .دینگه دار یخود را قو  ایمنی  ت یمصون

بازدید  HoustonEmergency.orgبرای معلومات جدی به  کند. ی م رییتغ متواتر ، معلومات دیآگاه باش •
  کنید.  
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