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اطالعات و دستورالعمل برای شما که در محل کارتان موارد ابتال به کووید 19-دیده شده است
چرا این اطالعات را دریافت میکنم؟
در ارتباط با کار شما مواردی از ابتال به کووید 19-پیدا شده است .ردیاب عفونت ادامه دارد و ر
گستدگ ردی راب عفونت را ردیاب
ر
ارزیاب ما شما بطور مستقیم در معرض عفونت قرار نداشته اید .از همه کارکنان خواسته شده است
عفونت تعیی میکند .بر پایه
ر
ر
ر
که ر
بیشت مواظب باشند .به شما که نشانه های ابتال را دارید توصیه میشود که خود را آزمایش
داشی نشانه های خفیف
حت با
کنید.

من باید االن چه بکنم؟
شما باید به مانند گذشته به زندگ خود ادامه دهید و رهنمودهای کیل موجود را دنبال کنید ،مانند رعایت بهداشت دستان و حفظ
فاصله در جاب که ممکن است .اگر نشانه ابتال دارید ر
حت نشانه های خفیف ،بالفاصله به خانه بروید و در خانه بمانید .از خود
ی
نمونه گتی برای کووید 19-کنید و منتظر پاسخ آزمایش خود پیش از آنکه به محل کارتان برگردید بمانید .توجه داشته باشید که
اگر آزمایش شما نشان دهد که کووید 19-ندارید ممکن است که بهرحال بعدا به این بیماری مبتال شوید.

گیی کنم؟
چگونه میتوانم از خود نمونه ر
شما میتوانید یک کیت آزمایش از خود را در وبسایت  1177.seسفارش دهید .آزمایش  PCRنشان میدهد که آیا شما در مجرای
تنفیس خود این ویروس را دارید یا خت .این آزمایش رایگان است و در خانه میتوان آن را انجام داد .بعنوان رسپرست میتوان برای
کودکان نت سفارش کیت آزمایش داد .اگر فرزندتان  13سال تمام دارد میتواند با استفاده از  BankIDو یا  ، Freja eID Plusخود
سفارش کیت آزمایش بدهد.
اگر فرزندتان هویت نمای ر
ر
بهداشت تلفن کنید تا آنان بسنجند که آزمایش فرزند شما در نزد
الکتونییک ندارد شما میتوانید به مرکز
آنان انجام شود .در وبسایت  1177.seمیتوانید مجموعه گردآوری شده درباره آزمایش کرونا را بیابید

چگونه میتوان  BankIDو یا  Freja eID Plusسفارش داد؟
برای سفارش  BankIDباید تاییدیه رسپرست خود را داشت .مقررات مربوط به این کار نزد بانک های گوناگون متفاوت است.
بیشت بانک ها به نوجوانان  13ساله و ر
ر
بیشت  BankIDمیدهند اما همه بانک ها این
حداقل سن نت میان بانک ها فرق میکند اما
کار را نمیکنند.
 Mobilt SäkerhetsIDو دیگر انواع هویت نماهای ر
الکتونییک مشابه آن ،قابل استفاده برای ورود به وبسایت  1177.seنیست.
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 Freja eID Plusیک هویت نمای ر
الکتونییک سوئدی رایگان و برای موبایل است.
شما میتوانید آن را اینگونه بدست آورید:
َ
• از راه دانلود کردن یک اپ به روی تلفن موبایل یا به روی تبلت خود این هویت نما را بدست آورید.
• به ییک از نمایندگ های ررسکت  ATGمراجعه کنید و هویت نمای ر
الکتونییک خود را فعال سازید و آن را به
سطح  plusارتقا دهید.
ر
• اگر شما زیر  18سال هستید باید از رسپرست خود اجازه داشته باشید تا بتوانید هویت نمای الکتونییک
 Freja eID Plusرا دریافت کنید.
آیا آنچه که در اینجا گفته شد در باره من که پیش از این کووید 19-داشته ام ر ز
معتی است؟
نی ر
اگر شما پیش از این ،در ظرف  6ماه گذشته ،به عفونت کووید 19-مبتال بوده اید الزم نیست خود را آزمایش کنید .اگر
بیمار شدید در خانه بمانید تا کامال سالم شوید.
چه ز
زمان تصمیم به انزوا در ز ز
میل گرفته میشود؟
انزوا در خانه با تصمیم پزشک انجام یم شود و فقط در صورت وجود مورد تایید شده در خانوار اعمال یم گردد.

حقایق در مورد کووید19-
ی
دوره نهفتگ یا انکوباسیون بیماری چقدر است؟
از آلوده شدن تا بیماری نها یب (دوره نهفتیک) بی  2تا  14روز طول میکشد اما بطور معمول این دوره  5روز است.
عالئم رایج کووید 19-چیست؟
احت تنفیس ،گلودرد ،رسدرد ،دردهای عضالب ،کاهش توان حس بویاب و چشاب ،نار ر
تب ،آبریزش بیت ،رسفه ،نار ر
احت
ی
ی
ر
ر
هاب مالیم میشوند در حالیکه گروه دیگری بیماریشان
معده و اسهال .بیشت افراد دچار یک ناراحت خفیف با نشانه ی
شدیدتر و همراه با نار ر
احت تنفیس است و ممکن است به مراقبت های پزشیک نیاز داشته باشند.
ویروس کرونا چگونه منتقل م شود؟
ً
اصطالحا عفونت قطره ای و تمایس منتقل یم شود .ر
وقت فرد عطسه یم کند ،رسفه یم کند یا
ویروس کرونا از طریق
صحبت یم کند ،قطرات عفوب در هوا پراکنده یم شود .اگر به آن شخص نزدیک باشید ،یم توانید آلوده شوید .وقتر
ر
شسی دست ها به
قطرات روی سطح یا اشیا افتادند ،عفونت از آنجا و اغلب از راه دست منتقل یم شود .،اگر بدون
چشم یا بیت خود دست بزنید ،ویروس ها یم توانند از این راه وارد بدن شوند .به همی دلیل مهم است که فاصله خود
را حفظ کنید و دستان خود را بطور مرتب بشویید.

