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در انگلستان کماکان ادامه دارد و انواع جدید این ویروس ھمچنان  19-انتشار کووید
 .شناسایی می شوند

باید درباره خطر ابتال یا  پیش از مالقات با افرادی که باشما زندگی نمی کنند،  
در عین حال که ھیچ شرایطی . خود و دیگران فکر کنید به  19-منتقل کردن کووید

اقداماتی چند، با دوستان و اعضای  برداشتن ، می توانید با ندبدون خطر نیست
- بیماری کووید  شیوعواکسن احتمال ابتال،  . کمتر مالقات نمایید ی خانواده با خطر

ولی این احتمال را از بین نمی  (ری شدید را کاھش می دھد ، و ایجاد بیما19
با رعایت این اقدامات، می توانید از خود، عزیزانتان و دیگر افراد جامعه  ).  برد

 . محافظت نمایید

 19- کووید شیوعچگونگی 
خفیف داشته باشید و یا اگر عالئم  . باشد ی نداشتهمی تواند عالمت  19-کووید

ویروس به دیگران را  آن وجود دارد که   نداشته باشید، باز ھم امکان ئمیھیچ عال 
نشان نمی ھیچ عالئمی   19-نفر مبتال به کووید  3نفر از ھر  1حدود  انتقال دھید.   

 . و بنابر این می توانند نادانسته ویروس را به دیگران منتقل کنند  دھند

. مبتال به عفونت استاز طریق تماس نزدیک با افراد  19-کووید شیوعراه اصلی  
تنفس، گفت و گو، سرفه یا عطسه می   19- وقتی که شخص حامل ویروس کووید

د که حاوی ویروس عامل  ن می شودر ھوا پخش ) ریزقطره و ھواپخش( کند، ذراتی 
 .این ذرات می توانند توسط افراد دیگر استنشاق شوند. ھستند  19-کووید

سرفه، عطسه و یا تماس افراد آلوده، با ویروس سطوح و وسایل نیز می توانند با 
 .آلوده شوند  19-به ویروس کووید

ھستید، احتمال این وجود دارد که ویروس را به سطوحی   19-اگر مبتال به کووید
مانند مبلمان، نیمکت، و یا دستگیره در، حتی بدون تماس مستقیم با این  

س کند می تواند به ویروس  فرد بعدی که این سطوح را لم. سطوح، منتقل نمایید
 .شودآلوده 



حداقل رساندن خطر در زمان مالقات با دوستان   به
 و اعضای خانواده 

، حتی اگر عالئم خفیف داشته باشند و یا فقط 19- ھمه افراد دارای عالئم کووید 
تست آنھا مثبت باشد، باید بالدرنگ در خانه بمانند و خود را از دیگران جدا نگه  

اگر متعاقب اطالع  . عفونت به دیگران است  شیوعدام به دلیل احتمال این اق. دارند
، خود را از دیگران  ) برنامه تست و ردیابی (  NHS Test and Traceرسانی توسط 

برای تمام دوره   در خانه بمانید. جدا نکنید، ممکن است متحمل جریمه شوید
  19-اگر عالئم کووید. نید جداسازی، و دیگران را به خانه یا حیاط خانه خود دعوت نک

 . اقدام کنید PCRتست  دارید، و اگر ھنوز تست نشده اید، برای یک 

و یا یک خانوار دیگر در خارج از خانه  در حال حاضر، می توانید با شش نفر دیگر 
است  در ارتباط که با شما یک خانوار شامل یک حباب پشتیبانی (مالقات کنید 

نفر خارج از  30می توانید با  –ماه می  17در تاریخ   3شروع مرحله از ). می شود
.  خانه و یا با حداکثر شش نفر از خانوار دیگر، در داخل خانه، مالقات نمایید

نفر   30گروه  (نباید با ھیچ فردی خارج از گروه خود . استثناھایی نیز وجود دارد
 .تماس داشته باشید نحوبه ھیچ  )  خارج از خانه و یا شش نفر داخل خانه 

متر از افرادی که در   2باید تا حد امکان مبنی بر اینکه  دستورالعمل ھای دولت 
متر ھمراه با احتیاط   1خانوار شما یا در حباب شما نیستند فاصله بگیرید، و یا 

امکان پذیر   ی متر 2در صورتی که حفظ فاصله  ) مانند پوشش صورت(ھای بیشتر 
اجرای برنامه مدیریت بیماری و با   حین در  . برجا ھستند، ھنوز ھم پا  نباشد 

افراد بیشتر توسط واکسن، تأکید بیشتر بر مسئولیت پذیری فردی   از حفاظت 
بنابراین بجای دستور دادن به شما برای رعایت فاصله  . خواھد بود تا قوانین دولتی

انب  وجکه   شما ترغیب می شوید متری از کسانی که در خانوار شما نیستند،  2
 . و خطرات موجود را در نظر داشته باشیددر نظر گرفته را   ی احتیاط

 3مرحله 
می، اگر دوستان یا اعضای خانواده خود را مالقات می کنید، می توانید با   17از 

  یانب احتیاط وانتخاب شخصی، فاصله خود را حفظ کنید، ولی در ھر صورت باید ج
از  د، حتی کسانی که نشامل ھمه افراد می شواین توصیه ھا . بگیریددر نظر را 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


، اما در  می شود زنان باردارمی باشند، این شامل  لحاظ بالینی بسیار آسیب پذیر 
افراد ساکن خانه ھای سالمندان دستورالعمل ھای دیگری مورد اجرا قرار می  

 . دنگیر

) متر  2کمتر از  (عمدتا بین افرادی منتشر می شود که در تماس نزدیک   19-کووید
شتر فاصله بگیرید و زمان کمتری با ایشان در  ھر چه از افراد دیگر بی.  ھستند

را بگیرید و یا به   19- تماس باشید، احتمال کمتری وجود دارد که ویروس کووید
  19-تماس نزدیک، مانند بغل کردن افراد، خطر انتشار کووید. دیگران منتقل نمایید
 . را افزایش می دھد

د و به  نرا کاھش دھ  19-کووید شیوعد احتمال ند که می توانناقداماتی وجود دار 
 : دنشامل این موارد می شو قداماتاین ا. سالمت شما و عزیزانتان کمک کند

وقتی که افراد خارج از خانه ھستند و   – خارج از خانه مالقات کنیددر   ●
بصورت فیزیکی از یکدیگر فاصله دارند، ذرات حاوی ویروس که باعث  

امکان استنشاق آنھا توسط می شوند، از شما دور شده و   19-کووید
 .افراد دیگر کمتر می شود

اگر داخل خانه مالقات می کنید، اطمینان حاصل کنید که تھویه  ●
، و یا ھر  درھا و پنجره ھا را باز کنید .  کافی وجود داشته باشد

ورود ھوای آزاد به اتاق و خارج  . اقدامی که اجازه ورود ھوای آزاد را بدھد
تواند حامل ذرات ویروس باشد، می تواند خطر  کردن ھوای مانده که می 

ھر چه ھوای تازه بیشتری وارد اتاق  . را کاھش دھد 19-انتشار کووید
 . شود، ذرات حاوی ویروس بیشتر از آن خارج می شوند

ھر گاه واکسن به شما پیشنھاد شد، آنرا تزریق نمایید و دیگران   ●
بتال، انتشار  واکسن احتمال ا  .را نیز تشویق کنید که تزریق کنند 

، و ایجاد بیماری شدید را کاھش می دھد  19-بیماری ناشی از کووید
پیش از قرار گرفتن در تماس  ). ولی این احتمال را از بین نمی برد (

نزدیک، در نظر داشته باشید که آیا شما یا عزیزانتان واکسن دریافت  
تأثیر  واکسن  این وجود داشته است که کرده اید و آیا زمان کافی برای  

 . کافی داشته باشد
به خاطر داشته باشید که برخی افراد بیش از دیگران در معرض   ●

خطر ابتال به   .ھستند  19-ابتال به بیماری وخیم ناشی از کووید

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


و بنابر این خطر تماس نزدیک با برخی افراد برای ایشان بیشتر    19-کووید
آسیب پذیر ھستند و  است، برای مثال افرادی که از لحاظ بالینی بسیار 

برای مثال، ممکن است که در این مقطع  . یا زنان باردار و سالمندان
زمانی تصمیم بگیرید که با بستگان سالخورده تماس نزدیک برقرار نکنید،  

 . دریافت نکرده باشید را  بویژه در مواردی که ھر دو واکسن
  تعداد افرادی را که در تماس با شما ھستند و زمانی را که با  ●

ھر چه با تعداد    . ایشان در تماس ھستید، به حداقل برسانید
  –بویژه اگر از خانوار متفاوتی باشند    –بیشتری از افراد در تماس باشید 

زمان طوالنی تر و  .  آن بیشتر است شیوعو یا  19-احتمال آلودگی با کووید
را افزایش می دھد، ولی به خاطر  بیماری تماس نزدیک احتمال انتقال 

داشته باشید که حتی یک تماس کوتاه ھم می تواند سبب انتشار  
شود و چیزی به عنوان زمان بی خطر برای تماس نزدیک وجود   19-کووید
 . ندارد

حدود   .نید ھفته ای دو بار خود را تست کحتی اگر عالئم ھم ندارید،  ●
نفر آلوده با کوروناویروس، ھیچ عالئمی نشان نمی دھند و    3نفر از ھر  1

تست  . بنابراین می توانند نادانسته ویروس را به دیگران انتقال دھند
زمانی که افرادی را  کردن مرتب به کاھش خطر کمک می کند، بویژه 

ی خود و می توانید برامی کنید.  شما مالقات  درخارج از خانواده خود
  30زمان  مدت که در  درخواست تست ھای خانگی رایگان دھیدعزیزانتان  

 . دقیقه نتیجه را به شما می دھد
را   برای از بین بردن ذرات ویروسی، بصورت منظم دستان خود ●

 . بشویید و سطوح اطراف خود را تمیز کنید

ھمیشه باید برای دیگران این اجازه را قائل باشید که اگر بخواھند، فاصله خود را  
 . حفظ کنند

یا  (به خاطر داشته باشید که شما نمی توانید با افراد خارج از گروه شش نفره  
نفره در خارج از خانه   30ه در داخل خانه، و یا با افراد خارج از گرو) افراد دو خانوار

 ی شامل ان شود.در تماس باشید، مگر آنکه معافیت

د که باید رعایت شود، حتی  نوجود دار ای  در برخی اماکن، دستورالعمل ھای ویژه
  19-که خطر انتشار کووید مھم است. اگر با دوستان و اعضای خانواده خود باشید

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/


باید ھمیشه تابع  .  اھش دھیدکبه دیگران، از جمله کارکنان و دیگر مردم را 
، یا  بھداشتیمانند مراکز آموزشی،  (دستورالعمل ھای مربوط به اماکن مربوطه 

 .باشید) خانه ھای مراقبت از افراد

قوانین ویژه کووید، شامل فاصله گذاری اجتماعی، ھمچنان در محل کار، و در  
مسئولیت محاسبه تعداد افرادی که  . ن عمومی پابرجا ھستندمراکز تجاری و اماک 

می توانند با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در یک محل قرار گیرند بر عھده  
 . مسئولیت ایشان نداردروی صاحبان اماکن است و این دستورالعمل تأثیری بر  
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