ویروس جدید کرونا ()COVID-19
بایدبدانید
آنچه باید
آنچه
بدانید
ویروسهای کرونا گروه کالنی از ویروسها هستند که باعث بیماریهایی اعم از سرماخوردگی معمولی گرفته تا بیماریهای شدیدتری مانند سندرم
تنفسی خاور میانه ( )MERSو سندرم شدید تنفسی حاد ) )SARSمیشوند.
ویروس جدید کرونا  )COVID-19( 2019گونه ی جدیدی از ویروس کرونا میباشد که قبال در انسانها شناخته نشده بود .این ویروس در اواخر سال
 2019میالدی در شهر ووهان( )Wuhanدر استان هوبی ( )Hubeiکشورچین پیدا شد.

آنچه تابحال
میدانیم
نیوزیلند COVID-19 ،را که در کامیونیتی ما درگردش و جریان باشد ،ندارد .احتمال آمدن مواردی از آن به نیوزیلند زیاد میباشد وبرنامه هایی در
دست اجرا است تا آن افراد مورد مراقبت قراربگیرند و از گسترش ویروس جلوگیری شود.

آنچه

احتمال شیوع آن در نیوزلند کم است و وزارت صحت از نزدیک وضعیت را تحت نظر دارد.
برای گرفتن معلومات در مورد آخرین تعداد موارد در چین و سایر کشورها ،وب سایت  Novel Coronavirus webpageمتعلق به سازمان
جهانی صحت را بازدید و روی  Situation Reportsکلیک کنید .یا وبسایت  WHO’s map showing countries with confirmed casesرا
بازدید کنید .توصیه برای مسافران به طور مرتب در www.health.govt.nz/coronavirusبروز می شود.

پرسش و پاسخ
عالئم ویروس جدید کرونا  )COVID-19( 2019چیست؟
عالئم  COVID-19مشابه انواع مختلفی از بیماریهای تنفسی ،از جمله آنفوالنزا ( )fluاست .این عالئم شامل تب ،سرفه و مشکل نفس کشیدن میباشد.
مشکل نفس کشیدن ،عالمتی است که احتمال دارد بیماری ذات الریه /سینه پهلو باشد و مراقبت عاجل طبی را نیاز دارد.
درمان ویروس جدید کرونا  2019چیست؟
هیچ درمان بخصوصی برای بیماری ناشی از  COVID-19وجود ندارد .هرچند که بسیاری ازعالئم براساس وضعیت بالینی /کلینیکی فرد قابل
درمان میباشند( .بعنوان مثال ساپورت و حمایت تنفسی برای افرادی که مشکل نفس کشیدن دارند) .بدلیل اینکه این ویروس جدید است ،در حال
حاضرواکسنی برای آن در دسترس نیست.
چه کسی بیشتر احتمال دارد ویروس کرونا بگیرد؟
افراد درهرسنی مبتال میشوند ،اما به نظر می رسد احتمال اینکه افراد کالن سال و افرادی که تکلیف صحی دارند به شدت بیمار شوند ،بیشتر است.
چه باید بکنم اگر احساس میکنم ناخوش هستم؟
اگربا داشتن عالئم خفیف احساس میکنید ناخوش هستید ،برای مشاوره به داکترمحل تان زنگ بزنید و یا به خط ویژه ی ویروس کرونا زنگ بزنید:
( 0800 358 5453یا برای سیم کارتهای بین المللی  .)+64 9 358 5453ترجمانها در دسترس میباشند .اگر با داشتن عالئم شدید احساس میکنید
ناخوش هستید ،ازجمله مشکل نفس کشیدن ،بطورعاجل در پی دریافت مراقبتهای طبی باشید .جلوتر تماس بگیرید وذکر کنید که به کجاها سفرکرده
اید.
چه کار میتوانید بکنید که ازخود ،فامیل تان و کامیونیتی محافظت کنید؟
همه ی ما میتوانیم درکمک به سالم نگه داشتن خود و دیگران نقش داشته باشیم .مهمترین اقدام اینست که اعمال مربوط به تنفس (سرفه ،عطسه) و
بهداشت دست را بخوبی انجام بدهیم.

ویروس جدید کرونا :خود را محافظت کنید
سرفه ها وعطسه ها را بپوشانید
با دستمال کاغذی یا کاال ،سرفه ها وعطسه ها را بپوشانید و دستمال کاغذی را درسطل زباله بیندازید و بعد
ازآن دستها را بشویید ( .بعد از پاک کردن بینی اطفال نیزدستهایتان را بشویید).
دستهای خود را بطور مرتب بشویید.
دستهایتان را با آب و صابون مرتبا بشویید ،یا ازضدعفونی کننده دست استفاده کنید .این امر بخصوص قبل
از خوردن غذا یا تهیه غذا و بعد ازاستفاده از تشناب بسیار مهم است .بهداشت مناسب دست مهمتر
و موثرترازپوشیدن ماسک میباشد.
هنگام تف کردن از دستمال کاغذی استفاده کنید.
اگرباید تف کنید ،داخل دستمال کاغذی تف کنید .دستمال را داخل سطل زباله بیندازید و بعد از آن دستهایتان را
بشویید.

وسایل غذا خوری را مشترکا استفاده نکنید.
اگر غذا را با دیگران به اشتراک میگذارید ،از قاشق و چنگال و چاپ استیک های خود برای برداشتن غذا
از ظرف مشترک استفاده نکنید .این کار میتواند بیماری را از طریق بزاق /آب دهان گسترش دهد.
جشن ها ،مراسم و مکانهای شلوغ
وزارت صحت در حال حاضر برنامه ای برای تغییر رویدادها /مراسم عمومی مطرح نکرده است .اما مهم است که
شما:


اگر ناخوش هستید در رویدادها /مراسم شرکت نکنید.



اگر در  14روز گذشته  ،سرزمین چین,درایران ،ایتالیا شمالی و یا جمهوری کره بوده اید و
یا از این کشورها عبورکرده اید و یا با فردی که تایید شده  COVID-19دارد در تماس
نزدیک بوده اید ،در هیچ مراسمی شرکت نکنید( .معلومات مربوط به ایزوله کردن خود را
در زیر ببینید).



اعمال مربوط به سرفه ،عطسه و بهداشت دست را بخوبی انجام دهید – قبل و بعد ازخوردن و بعد
ازاستفاده از تشناب.
از تماس نزدیک با مردم (فاصله کمتر ازیک متر بمدت  15دقیقه یا بیشتر) در مکانهای شلوغ اجتناب
کنید؛ بخصوص آنهایی که عالمتهای بیماری را نشان میدهند.



ماسک ها
تنها در صورتی که عالئم تنفسی از جمله سرفه یا آب ریزش بینی دارید ،ماسک بپوشید ،یا اگر از فردی که این
عالئم را دارد مراقبت میکنید ،ماسک بپوشید .اگر ناخوش نیستید نیازی نیست که ماسک بپوشید .رعایت بهداشت
خوب سرفه ،عطسه و دست ،باال ترین محافظت است .معلومات درباره ی تاثیرات ماسک ،نحوه ی پوشیدن،
درآوردن و بدورانداختن آن در قسمت " "protect yourselfدر وبسایت World Health Organization
 websiteوجود دارد.

از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر باشید
در این وضعیت جهانی چالش برانگیز ،به دیگران احترام ومهربانی نشان دهید.

مسافرت خارج از کشور؟
قبل از رفتن ،جهت دریافت آخرین توصیه های مسافرتی ،وبسایت  safetravel.govt.nzدولت نیوزیلند را چک
کنید.

ایزوله کردن خود
اگر در 14روز گذشته در سرزمین اصلی کشورچین ،ایران ،ایتالیا شمالی و یا جمهوری کره بوده اید ،یا از
این کشورها عبورکرده اید ،یا با فردی که تایید شده  COVID-19دارد در تماس نزدیک بوده اید ،باید:
 از تاریخ ترک آن کشور و یا از تاریخ تماس نزدیک ،بمدت  14روز خود را ایزوله کنید (چراکه
شروع بروز نشانه های بیماری میتواند  14روز طول بکشد) ،و
 با خط صحت ،خود را ثبت نام /رجیستر کنید اگر قبال این کار را نکرده اید .برای ثبت نام
/رجیستر کردن با نامبر تلیفون  0800 358 5453تماس بگیرید .اگر ازسیم کارت بین المللی
استفاده میکنید با نامبر  +64 9 3585453تماس بگیرید.
ایزوله کردن خود به این معنی است که از هرموقعیتی که ممکنست در تماس نزدیک با دیگران قرار
بگیرید ،اجتناب کنید ( قرار گرفتن در مقابل یک نفر در فاصله ی کمتر از یک متر بمدت بیشتر از 15
دقیقه) .برای یافتن معلومات بیشتر ،وبسایت Ministry of Health’s novel coronavirus
 webpageرا بازدید نمایید و یا با نامبرهای تلیفون باال تماس بگیرید.
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