وزارت ﺳﻼﻣﺖ و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﯾﺮن

اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ

► رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر:
اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﺳﯿﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ ﻣﺜﻼً ﺗﺴﺖ ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای
اطﻤﯿﻨﺎن از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺻﺤﺖ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد-ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻤﺎس ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺎ اﻓﺮاد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺧﺎرج از
ﻣﻨﺰل ،از ﻣﺎﺳﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮدار  FFP2اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

► اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺘﺎن در زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤ ٴﮫ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ۱۱۶۱۱۷و ﯾﺎ اورژاﻧﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺮن ﺑﮫ
ٴ
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد-ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
اﺟﺮای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ ﺧﻮد-
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ  ۲در ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﻮوﯾﺪ «۱۹-ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﮫ ،ﺗﺐ و در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ظﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﺧﺘﻼل در ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﮫ
ﻋﻼﯾﻢ راﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﻋﻼﯾﻤﯽ ظﺎھﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽﻋﻼﻣﺖ«( .اﻣﺎ از طﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﮑﺮرا ً دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﺬارد .ﮔﺮوهھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از اﻓﺮاد ،ﺑﮫ وﯾﮋه
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺳﺨﺖ ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮا
دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و زﻧﺠﯿﺮه اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﻮد .ﺗﺴﺖ ﺧﻮد-
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﮭﻢ
ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس
ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﺧﺼﻮص اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد-
ِ
آنھﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺼﺪاق دارد :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﮐﻨﯿﺪ و از
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد
ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﺴﺖ را در ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﺪ ،ھﺮ ﭼﮫ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻨﺰل ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ ۱۱۶۱۱۷و ﯾﺎ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﺳﯿﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ ﻣﺜﻼً
ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد-ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد .در آﻧﺠﺎ
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

► رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﮫ و ﻋﻄﺴﮫ
ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از دﯾﮕﺮان ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﮫ و ﻋﻄﺴﮫ روی ﺧﻮد را از
دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﺑﻞ دھﺎن ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ و ﯾﺎ از دﺳﺘﻤﺎل ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﻓﻮرا ً در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﮫ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

► ﺑﮭﺪاﺷﺖ دﺳﺖھﺎ

از دﺳﺖ دادن ﯾﺎ ﺗﻤﺎس دﺳﺖھﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ .دﺳﺖھﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺮﺗﺒﺎ ً ﺑﺎ آب و
ﺻﺎﺑﻮن ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﮫ -ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
—
—
—
—
—
—

اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﮐﻮوﯾﺪ:۱۹-
ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺘﯽ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس:

089.122.220
» :www.bayern.deﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه«
،www.stmgp.bayern.de/coronavirusﺳﺎﯾﺖ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ
وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ

—

ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻨﯽ ،ﻋﻄﺴﮫ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﮫ ﮐﺮدن،
ﻗﺒﻞ از ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬا،
ﻗﺒﻞ از ﺻﺮف ﻏﺬا،
ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ،
و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻞ ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ دﺳﺖھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﮭﻮد آﻟﻮدهاﻧﺪ،
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ،
و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﺑﻮدن در
ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف آنھﺎ -ﺑﮫ دﻗﺖ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ آﻟﻮدﮔﯽ دﺳﺖھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺤﻠﻮلھﺎی
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﮐﻠﻤﮫ
»وﯾﺮوس ُﮐﺶ ﻣﺤﺪود« ) ،(begrenzt viruzidوﯾﺮوسﮐﺶ ﻣﺤﺪود ﭘﻼس«
) (begrenzt viruzid PLUSو ﯾﺎ »وﯾﺮوسﮐﺶ«) (viruzidﺑﺮ روی
ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻨﺪرﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

ﻣﻮرخ:
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