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ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ بﺎ�ﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮای
ﮔﺮﻓن در ﻣﻌﺮض و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷ��ﺪ بﺎ�ﺪ ﺗﺎ ض
ا�ﺮ ت
دﮐ� ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﺮاض ﻣ�ی دﺳﺘﻮر دادە اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪدﻟ�ﻞ ﻗﺮار ت ض
زﻣﺎی
ﮐﻪ ت
دﮐ� �ﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر د�ﮕﺮی بﺪﻫﻨﺪ کﺎرﻫﺎ و اﻣﻮرات ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﮐﻨ�ﺪ.
ض
ﻧ� ﻧﺰد ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﮑﻨ�ﺪ .در ﺻﻮرت ﻧ�ﺎز ،ﭘﺮﺳﺘﺎر �ﺎ ت
ﻣﯿﻬﻤﺎی ﻧﺮو�ﺪ و ﮐ� را ی ض
دﮐ� وﺿﻌ�ﺖ ﺷﻤﺎ را
در ﺧﺎﻧﻪ بﻤﺎﻧ�ﺪ ،بﻪ
ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

� دورە ن
زﻣﺎی ﮐﻪ ت
دﮐ� ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﺮاض ﻣ�ی دﺳﺘﻮر دادە اﺳﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷ��ﺪ
ﺣﻖ ﻧﺪار�ﺪ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺳر ﮐﺎر ﺑروﯾد.
ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺣلھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑروﯾد.
ﺑﮫ رﺳﺗوران ،ﻓروﺷﮕﺎه ،ﻣرﮐز ﺧرﯾد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑروﯾد.
ﺑﮫ اﺳﺗﺧر ﯾﺎ اﻣﺎﮐن ورزﺷﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑروﯾد.
ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻣﺎﮐن ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑروﯾد.
ﺑﮫ ﺗﺋﺎﺗر ،ﺳﯾﻧﻣﺎ ﯾﺎ رﺳﺗوران و ﺑﺎر )ﻣﺷروبﻓروﺷﯽ( ﺑروﯾد.
از وﺳﺎﺋط ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ از ﻗﺑﯾل ﻗطﺎر ،اﺗوﺑوس ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﮐﺳﯽ را ﻧزد ﺧود دﻋوت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑروﯾد.
از ﺧدﻣﺎت ﻧظﺎﻓت ﻣﻧزل ﯾﺎ از ﺧدﻣﺎت ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮔران در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ت
وﻗی ﮐﻪ بﺎ�ﺪ در ﺧﺎﻧﻪ بﻤﺎﻧ�ﺪ:
•
•
•
•

•
•
•
•

در اﺗﺎق ﺧود و ﺑﮫﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺧواﺑﯾد.
ﺻﺑﺢھﺎ و ﻋﺻرھﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔذاﺷﺗن ﭘﻧﺟرهھﺎ ،ﺣداﻗل ﺑﮫﻣدت  ۱۵دﻗﯾﻘﮫ ھوای اﺗﺎقﺗﺎن را ﺗﺎزه ﮐﻧﯾد.
اﮔر در ﻣﻧزل ﺷﻣﺎ ﮐﺳﺎن دﯾﮕری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺑﺗﻼ ﺷدهاﻧد از ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﻏﯾرﺿروری ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺟﻠوی دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺻرف ﮐﺎﻣﻼ ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد .اﮔر
دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی در دﺳﺗرس ﻧدارﯾد ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ و ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﮐف دﺳت ﺧود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ آﺳﺗﯾن ﻟﺑﺎس ﺧود
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻠوی ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﻣﺻرف دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ،آنرا داﺧل ﮐﯾﺳﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾﻧدازﯾد
و ﺳر ﮐﯾﺳﮫ را ﺑﺑﻧدﯾد ﯾﺎ آنرا داﺧل ظرف زﺑﺎﻟﮫ ﺑﯾﻧدازﯾد .دﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد و ﯾﺎ از ﻣﺎﯾﻊ
ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده دﺳتھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ظروف و ﻟوازم ﻏذاﺧوری ﺧود را ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻌﻣول ﺑﺷوﯾﯾد.
ﻟﺑﺎسھﺎ و ﻣﻠﺣﻔﮫھﺎی ﺧود را ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻌﻣول ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ﺑﺷوﯾﯾد.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧظﺎﻓت ﻣﻌﻣول ﻣﻧزل ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﯾد )اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﺧدﻣﺎت ﻧظﺎﻓت ﻣﻧزل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد( .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑرای
ﺟﺎروﺑرﻗﯽ ﺧود از ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ھِﭘﺎ ) (HEPAاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
درھﺎ و دﺳﺗﮕﯾرهھﺎی ﯾﺧﭼﺎل ،رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرلھﺎ و دﯾﮕر ﺳطوﺣﯽ را ﮐﮫ اﻏﻠب ﻟﻣس ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﺎ دﻗت ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.
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•

ﻟﮏھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗرﺷﺣﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل اﺳﺗﻔراغ ﯾﺎ ﺧﻠط ﮔﻠو را ﺑﺎ ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده ﺣﺎوی ﮐﻠر ﭘﺎک ﮐﻧﯾد .ﻣﯾزان
رﻗت ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد  ۵۰۰ﭘﯽ.ﭘﯽ.ام ) (ppmﺑﺎﺷد .از اﺗﯾﮑت ﺑطری ﺣﺎوی ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
ﻣﯾزان و ﻧﺣوه رﻗﯾﻖ ﮐردن ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

ﻫﻮاﺧﻮری
•
•

ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺑﺎﻟﮑن وﻗت ﺑﮕذراﻧﯾد ﯾﺎ در ﺣﯾﺎط ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ھواﺧوری ﮐﻧﯾد اﻣﺎ ﺣﻖ ﻧدارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از داﯾره
اھﺎﻟﯽ ﻣﻧزلﺗﺎن ھﺳﺗﻧد ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺧﺻوﺻﺎ اﮔر در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﮭری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺗرﺟﯾﺢ ﺑﺎ آن اﺳت ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺑﯾرون ﺑردن ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧود را ﺑﮫ
اﺷﺧﺎﺻﯽ واﮔذار ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺣﯾوان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧود ،ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد .در
ﺣﺎﻟت ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧود را ﺑﯾرون ﺑﺑرﯾد ﻣﺷروط ﺑر اﯾنﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ین
ﺗﺎﻣن ﻣﻮاد ﺧﻮرا�
•
•

•

از ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧرﯾد ﻣواد ﺧوراﮐﯽ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد.
ﺗﺣوﯾل ﺧوراک ﯾﺎ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ﻧﯾز ﺳﻔﺎرش ﺑدھﯾد .در آن ﺻورت ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
وﻗﺗﯽ ھزﯾﻧﮫھﺎ را ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺧوراک ﯾﺎ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﺗﺣوﯾل ﻣﯽﮔﯾرﯾد ،ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧوراک ﯾﺎ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را
ﺗﺣوﯾل ﻣﯽدھد در ﺗﻣﺎس ﻗرار ﻧﮕﯾرﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ از طرﯾﻖ ﺳﯾری ) (Siiriﯾﺎ ﻣﺷﺎوره ﻣراﺟﻌﯾن ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﭘُﻠو
) (Polkuﯾﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻣﺷﺎوره ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﻣﮏھﺎی ﻣراﺟﻌﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎ�ﻞ
•

•

اﮔر دﮐﺗر ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﺳری دﺳﺗور ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ اﯾزوﻟﮫ ﺷدن ﺷﻣﺎ را ﺻﺎدر ﮐرده ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺟﺑران ﺣﻘوق
ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫای ﮐﮫ از دﺳت ﻣﯽدھﯾد ﭘول ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ دوره ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورﺗﯽﮐﮫ
دﺳﺗور داده ﺷده ﺑﺎﺷد ﻓرزﻧد ﮐﻣﺗر از  ۱۶ﺳﺎﻟﮫ ﺷﻣﺎ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺗواﻧﯾد در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧود ﺣﺎﺿر ﺷوﯾد
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ دوره ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد .درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ دوره ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳری را از ﮐِﻼ )(Kela
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﺗﺑﯽ دﮐﺗر ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﺳری ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدن ﯾﺎ ﮔواھﯽ
اس.وی.آ ) (SVAﻧﯾﺎز دارﯾد .ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ در دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ دوره ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳری ﭘرداﺧت
ﻧﺧواھد ﺷد .از ﺻﻔﺣﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮐِﻼ ) (Kelaدر ﻣورد ﭘرداﺧت ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ دوره ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳری و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت
آن از ﮐِﻼ ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻧﺎﭼﺎر ﺷوﯾد ﮐﮫ طﯽ دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧود از ﺧدﻣﺎت آﻣﺑوﻻﻧس اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﻣرﮐز ﻓورﯾتھﺎی وﯾژه ﺗﻣﺎس
ﻣﯽﮔﯾرﯾد ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮔذراﻧدن دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﯾد.

ا�ﺮ دﭼﺎر ﻋﻮارض ﺑ�ﻤﺎری ﺷﺪ�ﺪ
از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ  Omaolo.fiﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت اورژاﻧس و ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺗﻠﻔن  ۱۱۶۱۱۷ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳت
وﯾروس ﮐروﻧﺎ وﻗت رزرو ﮐﻧﯾد.

