
 

 
افرادی که عالئم عفونت 

-COVIDتنفسی از جمله 
 دارند 19

 

بدون خطر زندگی کنیم، اقداماتی    COVID-19ھمانطور که یاد می گیریم با 
و   COVID-19وجود دارد که ھمه می توانیم برای کمک به کاھش خطر ابتال به 

انتقال آن به دیگران انجام دھیم. این اقدامات ھمچنین به کاھش گسترش 
ھای  و سایر عفونت COVID-19سایر عفونت ھای تنفسی کمک می کند. 

ه راحتی پخش و در برخی افراد باعث بروز  توانند بتنفسی مانند آنفلوانزا می
 بیماری حاد شوند. 

بسیار مؤثر  COVID-19واکسیناسیون در پیشگیری از بیماری حاد ناشی از 
است، با این حال حتی اگر واکسینه شده باشید، این احتمال وجود دارد که 

COVID-19   یا عفونت تنفسی دیگری را بگیرید و آن را به افراد دیگر منتقل
 کنید.

 این راھنمایی برای چه کسی است 
دسترسی داشته  COVID-19بیشتر مردم دیگر نمی توانند به آزمایش رایگان 

 بخش است:  2باشند. این راھنما در 

اقداماتی که می توانید برای محافظت از سایر افراد انجام دھید اگر  .1
را دارید،   COVID-19ناخوش ھستید و عالئم عفونت تنفسی، از جمله 

 د. را انجام نداده ای COVID-19و آزمایش 
انجام داده اند و نتیجه   COVID-19توصیه ھایی برای افرادی که آزمایش  .2

 آزمایش آنھا مثبت بوده است. 



به آنھا اطالع داده شده در   NHSافرادی که توسط رھنمودھای جداگانه برای 
ابتال به بیماری شدید ھستند و ممکن است مشمول  باالترین میزان خطر

 باشند موجود می باشند.  COVID-19 درمانھای جدید

ھمچنین رھنمود جداگانه ای برای افرادی که در بخش  
 کار می کنند وجود دارد.  اجتماعی ھای مراقبت و بھداشت ھای

افرادی که در معرض خطر باالتر بیماری شدید  
  COVID-19ناشی از عفونت تنفسی، از جمله 

 ستند ھ
افرادی که در معرض خطر باالتر بیماری شدید ناشی از عفونت تنفسی، از  

 ھستند شامل این موارد می شوند:  COVID-19جمله 

 افراد مسن  •
 افراد باردار  •
 افرادی که واکسینه نشده اند •
سیستم ایمنی آنھا به گونه ای است که در   افرادی از ھر سن که  •

 معرض بیماری شدید قرار دارند 
 بیماری ھای بلند مدت خاصی دارند افراد در سنین مختلف که  •

و سایر عفونت ھای تنفسی   COVID-19خطر ابتال به بیماری شدید ناشی از  
 برای بیشتر کودکان و نوجوانان بسیار کم است. 

سال، به ویژه آنھایی که دچار بیماری قلبی ھستند یا  2برخی از کودکان زیر  
زودتر از موعد به دنیا آمده اند، و ھمچنین نوزادان بسیار کم سن، در معرض  

ویروس سنسیشیال   افزایش خطر بستری شدن در بیمارستان به دلیل
 .) ھستندRSVتنفسی (

شما ھمیشه در این مورد که شخصی که با او در خارج از خانه خود تماس  
داشته اید، در خطر ابتال به بیماری به طور شدید قرار دارد یا خیر، مطلع 

(به عنوان مثال، افرادی که در وسایل  نیستید. آنھا می توانند غریبه باشند 
نقلیه عمومی کنارشان می نشینید) یا افرادی که ممکن است به طور منظم  
با آنھا در تماس باشید (مثالً دوستان و ھمکاران محل کار). این بدان معناست  

که پیروی از توصیه ھای این راھنما برای کاھش شیوع عفونت و کمک به 
 است. حفظ ایمنی دیگران مھم 

 COVID-19عالئم عفونت ھای تنفسی، از جمله  
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عفونت ھای تنفسی می توانند به راحتی بین افراد منتقل شوند. مھم است  
که از عالئم آگاه باشید تا بتوانید برای کاھش خطر انتشار عفونت خود به  

 سایر افراد اقدام کنید.

. و سایر عفونت ھای تنفسی بسیار مشابه ھستند COVID-19عالئم 
، آنفلوانزا یا عفونت تنفسی دیگری دارید تنھا بر COVID-19تشخیص اینکه آیا 

و سایر عفونت  ۱۹-اساس عالئم ممکن نیست. بیشتر افراد مبتال به کووید
ھای تنفسی، بیماری نسبتاً خفیفی خواھند داشت، به خصوص اگر واکسینه 

 شده باشند. 

ید و دمای بدنتان باالست یا  را دار COVID-19اگر عالئم عفونت تنفسی مانند  
حال شما برای رفتن به محل کار یا انجام فعالیت ھای عادی خوش نیست، به 

شما توصیه می شود سعی کنید در خانه بمانید و از تماس با افراد دیگر 
 خودداری کنید.

 ، آنفوالنزا و عفونت ھای تنفسی رایج عبارتند از: COVID-19عالئم 

 سرفه مستمر  •
 باال، تب یا لرز دمای  •
 از دست دادن یا تغییر در حس عادی چشایی یا بویایی شما  •
 تنگی نفس  •
 خستگی بی دلیل، کمبود انرژی  •
 درد یا ناراحتی عضالنی که به دلیل ورزش نیست •
 عدم تمایل به غذا خوردن یا عدم احساس گرسنگی •
 سردرد غیر معمول یا طوالنی تر از حد معمول •
 بینی  گلو درد، گرفتگی یا آبریزش •
 اسھال، حالت تھوع یا استفراغ •

اگر این عالئم را دارید و ناخوش احوال ھستید، باید استراحت کافی داشته  
باشید و آب بنوشید تا میزان آب بدن خود را حفظ کنید. برای کمک به عالئم  

خود می توانید از داروھایی مانند پاراستامول استفاده کنید. آنتی بیوتیک ھا  
ی تنفسی ویروسی توصیه نمی شوند زیرا عالئم شما را  برای عفونت ھا

 تسکین نمی دھند و بھبودی شما را تسریع نمی کنند. 

در برخی موارد، ممکن است پس از بھبود عالئم دیگر ھمچنان سرفه یا  
احساس خستگی ادامه داشته باشد، اما این بدان معنا نیست که شما ھنوز  

 عفونی ھستید.



 مشاھده کنید. NHSوب سایت   ئم را می توانید در اطالعات درباره این عال

تماس بگیرید  NHS 111اگر نگران عالئم خود ھستید یا اگر بدتر می شوند، با 
 زنگ بزنید.  999و مشاوره پزشکی بگیرید. در شرایط اورژانس به 

را   COVID-19اگر عالئم عفونت تنفسی، از جمله 
انجام نداده اید، چه   COVID-19دارید، و آزمایش 

 کاری باید انجام دھید 

سعی کنید در خانه بمانید و از تماس با افراد دیگر  
 خودداری کنید 

را دارید و دمای بدنتان باالست یا   COVID-19اگر عالئم عفونت تنفسی مانند  
حال شما برای رفتن به محل کار یا انجام فعالیت ھای عادی خوش نیست، 

سعی کنید در خانه بمانید و از تماس با افراد دیگر خودداری کنید تا زمانی که  
زمانی که ناخوشی شما  دیگر تب نداشته باشید (اگر قبالً تب داشتید) یا تا 

 به پایان برسد. 

دانید در صورت  به خصوص مھم است که از تماس نزدیک با افرادی که می 
ھای تنفسی در معرض خطر باالتری از  و سایر عفونت ۱۹-ابتالء به کووید

شان به  سیستم ایمنی ویژه آنھایی که بیماری ھستند، خودداری کنید، به 
ھای شدید ھستند، حتی با  گونه ای است که در معرض خطر بیشتر بیماری

 . وجود واکسیناسیون

ار کنید، با  اگر می توانید سعی کنید از خانه کار کنید. اگر نمی توانید از خانه ک
 کارفرمای خود در مورد گزینه ھای موجود صحبت کنید. 

اگر از شما خواسته شد که شخصاً در یک قرار مالقات پزشکی یا  
دندانپزشکی حضور یابید، با ارائه دھنده مراقبت ھای بھداشتی خود تماس  

 بگیرید و آنھا را از عالئم خود مطلع کنید. 

وام یا ھمسایگان بخواھید که غذا و ممکن است بھتر باشد از دوستان، اق 
 سایر وسایل ضروری را برای شما تھیه کنند.

 اگر از خانه خود بیرون رفتید 

اگر در حالی که عالئم عفونت تنفسی دارید از خانه خود خارج می شوید، و  
دمای بدنتان باالست یا حال شما ناخوش است، از تماس نزدیک با افرادی که  

https://www.nhs.uk/conditions/respiratory-tract-infection/
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شدید بدحال شدن ھستند، خودداری کنید، به   می دانید در معرض خطر
آنھایی که سیستم ایمنی بدنشان به گونه ای است که آنھا با وجود   خصوص 

 . در معرض خطر باالتر بیماری شدید قرار دارند واکسیناسیون، 

 اقدامات زیر احتمال انتقال عفونت شما به دیگران را کاھش می دھد: 

پوشیدن یک پوشش مناسب صورت ساخته شده از چند الیه یا یک   •
 ماسک جراحی 

ونقل عمومی، گردھمایی  ھای شلوغ مانند وسایل حملپرھیز از مکان •
یی که سربسته است یا تھویه مناسبی  ھای بزرگ اجتماعی، یا ھر جا 

 ندارد 
انجام ھر گونه ورزش در فضای باز در مکان ھایی که تماس نزدیک با   •

 افراد دیگر نداشته باشید
پوشاندن دھان و بینی ھنگام سرفه یا عطسه؛ بعد از سرفه، عطسه و  •

گرفتن بینی و قبل از غذا خوردن یا دست زدن به غذا، مرتب دستان  
ثانیه بشویید یا از ضدعفونی کننده  20و صابون به مدت  خود را با آب

 دست استفاده کنید؛ از دست زدن به صورت خود اجتناب کنید 

 گسترش عفونت را در خانه خود کاھش دھید

زمانی که حال شما خوب نیست، خطر انتقال عفونت به سایر اعضای خانواده  
کارھای ساده ای ھستند که می توانید برای کمک به  وجود دارد. اینھا

 : جلوگیری از گسترش بیماری انجام دھید

 افرادی که با آنھا زندگی می کنید فاصله بگیریدسعی کنید از  •
در فضاھای مشترک از یک پوشش مناسب صورت ساخته شده از   •

چندین الیه یا ماسک جراحی استفاده کنید، به خصوص اگر با افرادی  
سیستم ایمنی آنھا به گونه ای است که آنھا با   زندگی می کنید که 

 وجود واکسیناسیون، در معرض خطر باالتر بیماری شدید قرار دارند
اتاق ھایی که در آن بوده اید را با باز کردن پنجره ھا و باز گذاشتن آنھا   •

 روج از اتاق تھویه کنید. دقیقه پس از خ  10برای حداقل 
دستھایتان را به طور مرتب بشوئید و ھنگام سرفه یا عطسه دھان و  •

 بینی خود را بپوشانید
سطوحی که مرتب لمس می شوند، مانند دستگیره درھا و دستگاه  •

کنترل وسایل الکتریکی، و فضاھای مشترک مانند آشپزخانه و حمام را 
 به طور مرتب تمیز کنید
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الزم است به خانه شما بیاید اطالع دھید که عالئم   به ھر کسی که  •
دارید، بنابراین آنھا می توانند برای محافظت از خود اقدامات احتیاطی  

مانند پوشیدن یک پوشش مناسب صورت یا ماسک جراحی ، حفظ  
 فاصله در صورت امکان و شستن مرتب دست ھا را انجام دھند

GermDefence  ھای  تواند به شما در شناسایی راهسایتی است که میوب
و سایر  COVID-19ساده برای محافظت از خود و سایر اعضای خانواده در برابر 

استفاده می کنند کمتر به  GermDefenceھا کمک کند. افرادی که از  ویروس
آنفلوانزا و سایر عفونت ھا مبتال می شوند و کمتر آنھا را در خانه سرایت می  

 دھند.

رھنمودھای بیشتری برای محافظت از خود و دیگران در زندگی بدون خطر با  
 ، وجود دارد. COVID-19عفونت ھای تنفسی، از جمله 

ی  سال و کمتر) که دارا 18کودکان و نوجوانان (
 COVID-19عالئم عفونت تنفسی از جمله 

 ھستند. 
عفونت ھای تنفسی در کودکان و نوجوانان به ویژه در ماه ھای زمستان شایع  

است. عالئم می توانند ناشی از چندین عفونت تنفسی از جمله  
 باشد.  RSVو  COVID-19سرماخوردگی،  

بود و به زودی  برای بیشتر کودکان و نوجوانان، این بیماری ھا شدید نخواھد 
 پس از استراحت و مصرف مایعات فراوان بھبود می یابند. 

تعداد بسیار کمی از کودکان و نوجوانان مبتال به عفونت ھای تنفسی به طور  
شدید بدحال می شوند. این امر در مورد کودکان و نوجوانانی که بیماریھای  

ل، به ویژه  سا  2طوالنی مدت دارند نیز صادق است. برخی از کودکان زیر 
آنھایی که نارس یا با ناراحتی قلبی متولد می شوند، می توانند به طور  

 بدحال شوند.  RSV شدید از طریق 

حضور در مراکز آموزشی برای سالمت کودکان و نوجوانان و آینده آنھا بسیار  
 مھم است. 

دکان و نوجوانان دارای عالئم باید در خانه چه زمانی کو
 بمانند و چه زمانی می توانند به تحصیل بازگردند 

https://www.germdefence.org/
https://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis/


کودکان و نوجوانان دارای عالئم خفیف مانند آبریزش بینی، گلودرد، یا سرفه  
خفیف که به غیر از این موارد حال آنھا خوب است می توانند در محل آموزش  

 خود حضور یابند. 

نوجوانانی که حالشان خوب نیست و دمای بدن آنھا باال می باشد  کودکان و 
باید در خانه بمانند و تا جایی که می توانند از تماس با افراد دیگر خودداری  

کنند. زمانی که دیگر دمای بدنشان باال نباشد و به اندازه کافی خوب باشند  
ی عادی خود را از  ھاتوانند به مدرسه، کالج یا مھدکودک برگردند و فعالیتمی

 سر بگیرند.

ھمه کودکان و نوجوانانی که عالئم تنفسی دارند باید تشویق شوند که 
ھنگام سرفه و/یا عطسه دھان و بینی خود را با دستمال یکبار مصرف  

بپوشانند و پس از استفاده یا دور انداختن دستمال کاغذی دست ھای خود را  
 بشویند. 

انستن اینکه چه زمانی باید درخواست  اگر حال فرزندتان خوب نیست، د
دریافت کمک کنید، ممکن است دشوار باشد. اگر نگران فرزندتان ھستید، به 

 سال سن دارد، باید کمک پزشکی دریافت کنید.  2خصوص اگر زیر 

مثبت شد چه باید   COVID-19اگر نتیجه آزمایش  
 کرد؟ 

سعی کنید در خانه بمانید و از تماس با افراد دیگر  
 خودداری کنید 

مثبت باشد، حتی اگر ھیچ عالئمی نداشته   COVID-19اگر نتیجه آزمایش  
بسیار زیاد است. شما می توانید عفونت   COVID-19باشید، احتمال ابتال به 

 را به دیگران منتقل کنید، حتی اگر عالئمی نداشته باشید. 

را به دیگران   روز، دیگر بیماری 5پس از   COVID-19بسیاری از افراد مبتال به 
  5مثبت بود، سعی کنید تا  COVID-19منتقل نخواھند کرد. اگر نتیجه آزمایش  

روز پس از روزی که آزمایش خود را انجام دادید در خانه بمانید و از تماس با  
  18توصیه ھای متفاوتی برای کودکان و نوجوانان افراد دیگر خودداری کنید. 

 وجود دارد.  ساله یا کمتر

در این دوره اقداماتی وجود دارند که می توانید برای کاھش خطر انتقال 
COVID-19 .به دیگران انجام دھید 

https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19#Children
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19#Children


گر نمی توانید از خانه کار کنید، با  اگر می توانید سعی کنید از خانه کار کنید. ا
 کارفرمای خود در مورد گزینه ھای موجود صحبت کنید. 

اگر از شما خواسته شد که شخصاً در یک قرار مالقات پزشکی یا  
دندانپزشکی حضور یابید، با ارائه دھنده مراقبت ھای بھداشتی خود تماس  

 ید. بگیرید و نتیجه آزمایش مثبت خود را به آنھا اطالع دھ

ممکن است بھتر باشد از دوستان، بستگان یا ھمسایگان بخواھید که غذا و 
 سایر وسایل ضروری را برای شما تھیه کنند.

در پایان این دوره، اگر دمای بدنتان باال است یا احساس ناخوشی می کنید،  
سعی کنید این توصیه را انجام دھید تا زمانی که به اندازه کافی حال شما  

اشد و فعالیت ھای عادی خود را از سر بگیرید و اگر تب داشتید خوب شده ب
 دیگر دمای بدن شما باال نمی باشد. 

روز دیگر ناقل بیماری به دیگران نخواھند بود،    5اگرچه بسیاری از افراد پس از 
روز از شروع عفونت خود بیماری را به    10اما برخی از افراد ممکن است تا 
روز پس از روزی که آزمایش خود را انجام  10سایر افراد سرایت دھند. باید تا 

  COVID-19ابتال به بیماری دادید، از مالقات با افرادی که در معرض خطر 
کسانی که سیستم ایمنی آنھا به گونه ای است که با   ھستند، بخصوص

  COVID-19تر بیماری شدید ناشی از وجود واکسیناسیون در معرض خطر باال
 ، خودداری کنید.ھستند

 اگر از خانه خود بیرون رفتید 

روز پس از نتیجه آزمایش مثبت، خانه خود را ترک کنید، اقدامات زیر    5اگر طی 
 دھند: را به دیگران کاھش می  COVID-19احتمال انتقال 

از یک پوشش مناسب صورت ساخته شده از چند الیه یا ماسک   •
 راحی استفاده کنیدج

و نقل عمومی، اجتماعات بزرگ،  ھای شلوغ مانند وسایل حمل از مکان •
 یا ھر جایی که سربسته است یا تھویه مناسبی ندارد، خودداری کنید. 

انجام ھر گونه ورزش در فضای باز در مکان ھایی که تماس نزدیک با   •
 افراد دیگر نداشته باشید

ه یا عطسه؛ بعد از سرفه، عطسه و پوشاندن دھان و بینی ھنگام سرف •
گرفتن بینی و قبل از غذا خوردن یا دست زدن به غذا، مرتب دستان  

ثانیه بشویید یا از ضدعفونی کننده  20خود را با آب و صابون به مدت 
 دست استفاده کنید؛ از دست زدن به صورت خود اجتناب کنید 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk


 گسترش عفونت را در خانه خود کاھش دھید

ل شما خوب نیست، خطر انتقال عفونت به سایر اعضای خانواده  زمانی که حا
انید برای کمک به کارھای ساده ای ھستند که می تو وجود دارد. اینھا

 : جلوگیری از گسترش بیماری انجام دھید

 سعی کنید از افرادی که با آنھا زندگی می کنید فاصله بگیرید •
در فضاھای مشترک از یک پوشش مناسب صورت ساخته شده از   •

چندین الیه یا ماسک جراحی استفاده کنید، به خصوص اگر با افرادی  
سیستم ایمنی آنھا به گونه ای است که آنھا با   زندگی می کنید که 

 وجود واکسیناسیون، در معرض خطر باالتر بیماری شدید قرار دارند
ن بوده اید را با باز کردن پنجره ھا و باز گذاشتن آنھا  اتاق ھایی که در آ •

 دقیقه پس از خروج از اتاق تھویه کنید.   10برای حداقل 
دستھایتان را به طور مرتب بشوئید و ھنگام سرفه یا عطسه دھان و  •

 بینی خود را بپوشانید
سطوحی که مرتب لمس می شوند، مانند دستگیره درھا و دستگاه  •

الکتریکی، و فضاھای مشترک مانند آشپزخانه و حمام را کنترل وسایل 
 به طور مرتب تمیز کنید

به ھر کسی که الزم است به خانه شما بیاید اطالع دھید که عالئم   •
دارید، بنابراین آنھا می توانند برای محافظت از خود اقدامات احتیاطی  

مانند پوشیدن یک پوشش مناسب صورت یا ماسک جراحی ، حفظ  
 در صورت امکان و شستن مرتب دست ھا را انجام دھندفاصله 

GermDefence  ھای  تواند به شما در شناسایی راهسایتی است که میوب
و سایر  COVID-19ساده برای محافظت از خود و سایر اعضای خانواده در برابر 

استفاده می کنند کمتر به  GermDefenceھا کمک کند. افرادی که از  ویروس
آنفلوانزا و سایر عفونت ھا مبتال می شوند و کمتر آنھا را در خانه سرایت می  

 دھند.

اگر در تماس نزدیک با فردی بوده اید که نتیجه  
او مثبت بوده است، چه کاری   COVID-19آزمایش 

 باید انجام دھید 
زندگی می کنند، بیشتر   COVID-19افرادی که در یک خانواده با فرد مبتال به 

در معرض خطر ابتال به این بیماری ھستند چرا که امکان اینکه او با آنھا تماس  
نزدیک بلند مدت داشته باشد بیشتر است. افرادی که یک شب در خانه  

مانده اند در حالی که مسری بودند نیز در معرض   COVID-19فردی مبتال به 
 خطر باالیی ھستند.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1065735/AG232_Safe_at_home_infographic.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1065735/AG232_Safe_at_home_infographic.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.germdefence.org/


او مثبت شده  COVID-19افراد خانوار فردی ھستید که نتیجه آزمایش اگر از 
روز   10است، یا اگر شب را در کنار خانواده او سپری کرده اید، ممکن است تا 

به دیگران امکان   COVID-19طول بکشد تا عفونت در شما ایجاد شود. انتقال 
 پذیر است، حتی اگر ھیچ عالئمی نداشته باشید. 

 مات زیر می توانید خطر انتقال به سایر افراد را کاھش دھید: با انجام اقدا

از تماس با ھر کسی که می شناسید در صورت آلوده شدن به  •
19-COVID  خودداری   در معرض خطر باالتری از بیماری شدید قرار دارد

آنھایی که سیستم ایمنی آنھا به گونه ای است که با   کنید، به ویژه
ز  وجود واکسیناسیون در معرض خطر باالتر بیماری شدید ناشی ا

19-COVID ھستند 
تماس نزدیک با افراد خارج از خانوار خود، به ویژه در فضاھای شلوغ،   •

 سرپوشیده و با تھویه ضعیف، را محدود کنید 
اگر نیاز به تماس نزدیک با افراد دیگر دارید یا در مکانی شلوغ ھستید،   •

از یک پوشش مناسب صورت ساخته شده از چندین الیه یا ماسک  
 کنید.جراحی استفاده 

دست ھای خود را مرتباً با آب و صابون بشویید یا از ضدعفونی کننده  •
 دست استفاده کنید

در صورت بروز عالئم عفونت تنفسی سعی کنید در خانه بمانید و از تماس با  
افراد دیگر خودداری کنید و از راھنمایی ھای مربوط به افرادی که عالئم را  

 دارند پیروی کنید.

مبتال می باشد    COVID-19رد تماس با کسی که به اگر شما شخص مو
ھستید ولی با ایشان زندگی نمی کنید و یا شب را با خانوار ایشان سپری  

راھنمایی ھایی برای  نکرده اید، خطر اینکه عفونی شوید کمتر می باشد. 
ھای تنفسی، از  محافظت از خود و دیگران در زندگی بدون خطر با عفونت

 ، وجود دارد. COVID-19جمله 

سال و کمتر که نتیجه   18کودکان و نوجوانان 
 آزمایش آنھا مثبت بوده است 
آزمایش شوند، مگر  COVID-19توصیه نمی شود که کودکان و نوجوانان برای 
 اینکه توسط یک متخصص درمانی تجویز شود. 

کودک یا نوجوانی مثبت باشد، باید سعی کند   COVID-19اگر نتیجه آزمایش  
روز پس از روزی که آزمایش را انجام داده از تماس با افراد   3در خانه بماند و تا 

روز اگر حال او خوب شده باشد و دمای باالیی   3اری نماید. بعد از دیگر خودد

https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19#higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/guidance/living-safely-with-respiratory-infections-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/living-safely-with-respiratory-infections-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/living-safely-with-respiratory-infections-including-covid-19


نداشته باشد، خطر انتقال عفونت به دیگران بسیار کمتر است. این بدین دلیل  
است که کودکان و نوجوانان معموالً مدت کمتری نسبت به بزرگساالن بیماری  

 را به دیگران سرایت می دھند.

روند و با   به مدرسه، کالج یا مھدکودک میکودکان و نوجوانانی که معموالً 
کنند، باید طبق  او مثبت شده زندگی می  COVID-19فردی که نتیجه آزمایش 

 معمول به تحصیل ادامه دھند. 

چگونه شیوع عفونت را در   COVID-19در صورت ابتال به 
افرادی که با آنھا زندگی می کنید کاھش دھید 

 (جایگزین متن اینفوگرافیک) 

ھستید، خطر باالیی وجود دارد که دیگران در   COVID-19اگر شما مبتال به 
خانواده شما آن را از شما بگیرند. چندین کار وجود دارد که می توانید برای  

 خود انجام دھید. کاھش شیوع عفونت در خانواده

ارتباط نزدیک با دیگران را محدود کنید. تا حد امکان زمان کمتری را در   .1
 فضاھای مشترک بگذرانید.

سطوحی که مرتب لمس می شوند و اتاق ھای مشترک مانند  .2
 آشپزخانه و حمام را به طور مرتب تمیز کنید.

عد دست ھای خود را به طور مرتب با آب و صابون بشویید، به خصوص ب .3
 از سرفه و عطسه. 

در صورت امکان از کسانی که با آنھا زندگی می کنید کمک بگیرید.  .4
برای تمیز کردن و آوردن غذا به صورت ایمن کمک بخواھید تا از تماس 

 غیرضروری خودداری کنید.
اگر نیاز به گذراندن زمان در فضاھای مشترک دارید از پوشش صورت   .5

 استفاده کنید. 
 ی تھویه کنید. اتاق ھا را به خوب .6
ھای یکبار مصرف بگیرید و مستقیماً در  سرفه و عطسه را در دستمال .7

 سطل زباله قرار دھید.
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