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 جداسازیایزوله کردن یا  دستورالعمل: ۱۹های کووید دستورالعمل

   ۲۰۲۲.۰۱.۱۳:تاریخ اعتبار از

 که  دیانجام ده دیبا یها را زماندستورالعمل نیا

 دیمبتال شده باش کرونا روسیواز  یحاد ناش یماریبه ب. 

 و/ یا

 باشد. مثبت شما یکرونا روسیو شیآزما جهینت 

بالفاصله اقدام اید، باید را دارید و یا به صورت ناگهانی حس بویایی و یا چشاییتان را از دست داده ۱اگر عالئم عفونت حاد تنفسی

ترجیحا تست ) این شرایط باید بالفاصله آزمایش دهید.تا دیگران را آلوده نکنید. همچنین در در خانه کنید  دخو ایزوله کردنبه 

  سریع  آنتی ژن (

را آلوده  گرانید دیتوانیباشد، همچنان م شده مثبت شما یکرونا روسیو شیو فقط جواب آزما دینداشته باش یعالمت چیاگر ه یحت

 .دیخود کن ایزوله کردن اقدام به دی. پس، بادیکن

گیری از انتقال ویروس به دیگران آشنا خواهند ها شما را با اقدامات احتیاطی الزم برای پیشدستورالعملاین  

 :سایت مراجعه کنیدوب یناکرونا به دریافت همه اطالعات الزم درباره ویروس  کرد. برای

 de-www.bag.admin.ch/coronavirus  .در  ایزوله کردندر مورد  یحیتوض لمیف کی،  نیعالوه بر ا  

coronavirus.ch-www.bag دسترس است در 

کانتون با شما تماس خواهد گرفت و  مربوطهمثبت باشد، اداره  شما شیآزما جهیکه نت یدر صورت

  .خواهد گذاشت ارتانیرا در اخت بیشتری یهااطالعات و دستورالعمل

صورت باید  نیدر ا. این امکان وجود دارد که دفتر کانتون نتواند به سرعت با شما تماس بگیرد :توجه

به  شتر،یاطالعات ب افتیدر ی. برادیاطالع ده دیابوده کیها در تماس نزدکه با آن یبه اشخاصشخصا ابتال به بیماری خود را 

 .دیمراجعه کن «کنند؟ دیاند چه بابوده کیکه با شما در تماس نزد یخانواده و کسان»بخش 

 (یجداسازایزوله شدن )مدت 

 دارد: یبستگ شیآزما جهیبه نت ایزوله شدنمدت 

  پایان  ۲روز ۵را میتوان حداقل پس از ی( جداساز) ایزولهمعموال  مثبت بوده است: شما شیو جواب آزما دیاداده شیآزماشما

ایزوله را توجیه وضعیت ساعت هیچ عالمتی نداشته باشید یا اگر عالئم باقیمانده دیگر حفظ  ۴۸داد در صورتی که حداقل 

 ۳نکند.

  ابدییم انیپاپس از برطرف شدن عالئم ساعت  ۲۴ ایزوله است:  بوده یمنف تانشیآزماو جواب  دیاداده شیآزماشما. 

  که  یالبته، به شرط ؛دهید انیعالئم پابرطرف شدن ساعت پس  ۴۸به ایزوله کردن خود میتوانید : دیانداده شیآزماشما

 بروز عالئم گذشته باشد. شروع روز از ۵حداقل 

  :روز پس از انجام آزمایش پایان داد، در صورتی که هیچ  ۵ایزوله را می توان در زمان انجام آزمایش هیچ عالمتی نداشتید

 ایزوله شدن را توجیه کند.وضعیت عالمتی نداشته باشید که حفظ 

 

 

 

 

 

 

 

 ویروس کرونا

http://www.bag.admin.ch/coronavirus-de
https://youtu.be/v-8oKw8sEo0
https://bag-coronavirus.ch/
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به عنوان مثال، سرفه، گلودرد، تنگی نفس با یا بدون تب، احساس تب، درد عضالنی  -۱

از  ،آن کمبود شدید پرسنل وجود دارد  های کاری ضروری که درافرادی که در حوزه  در موردیا   کنند طوالنی تررا تحت شرایط خاصی، مقامات کانتونی مسئول می توانند مدت ایزوله  -۲

 در مورد رفتن به محل کار و انجام فعالیت حرفه ای اعمال می شود. ایزولهصرف نظر کنند. در این مورد، قوانین ایزوله 

پایان دهید. ممکن است مدت بیشتری طول کشد تا اعصاب له کردن خود ایزو روز، تنها عالئم باقیمانده سرفه خفیف یا از دست دادن بویایی یا چشایی باشد، می توانید به  ۵اگر پس از گذشت  -۳

 بویایی و چشایی بهبود یابند.

 را تحت نظر بگیرید خود وضعیت سالمت

 تلفنی های هشدارآمیز زیر، با پزشک تماس یا مشاهده هر کدام از نشانه خود در صورت نگرانی درباره وضعیت سالمت

 بگیرید:

 ادامه داشته باشد تب طوالنی که چندین روز -

 احساس خستگی طوالنی که چندین روز ادامه داشته باشد -

 نفس تنگی -

 احساس فشار شدید یا درد در قفسه سینه -

 احساس گیجی که به تازگی ظهور پیدا کرده باشد -

 ها یا صورت  کبودی لب -

 

 کنیداگر تنها زندگی می

 اهید مواد غذایی و سایر اقالم ضروری، از جمله داروها، را دهندگان خدمات پیک بخواز اعضای خانواده، دوستان یا ارائه

 برایتان تهیه کنند و درب منزل تحویل دهند.

 
 کنیداگر با دیگران در یک خانه زندگی می

 طور های غذایی را هم در همین اتاق میل کنید. درهای اتاق باید بسته باشند. اتاقتان را بهبه اتاقی مجزا منتقل شوید و وعده

 مرتب تهویه کنید.

 .از هر گونه مالقات یا تماس با دیگران بپرهیزید و، فقط در صورت نیاز، اتاق را ترک کنید 

 ،دیساکنان خانه حفظ کن ریرا با سا یمتر ۵/۱ یمنیفاصله ابزنید و  ماسک بهداشتی محافظتی هنگام ترک اتاق. 

 انات خانگیتان خودداری کنید.از هر گونه تماس با حیو 

  از سرویس بهداشتی جداگانه استفاده کنید. در صورتی که امکان استفاده از سرویس بهداشتی جداگانه وجود نداشت، تجهیزات

 کننده تجاری تمیز کنید.بهداشتی مشترک )دوش، توالت، روشویی( را، پس از هر بار استفاده، با مواد ضدعفونی

 اب، لیوان، فنجان یا سایر لوازم آشپزخانه( مشترک با دیگران استفاده نکنید. این لوازم را، پس از هر بار از لوازم خانه )بشق

 شویی بشویید.استفاده، با دقت با آب و صابون یا در ماشین ظرف

 خواب مشترک با دیگران استفاده نکنید. ها یا رختاز حوله 

 دمات پیک بخواهید مواد غذایی و سایر اقالم ضروری، از جمله داروها، را دهندگان خاز اعضای خانواده، دوستان یا ارائه

 برایتان تهیه کنند و درب منزل تحویل دهند.

 
 ۴دییمرتب بشوطور را به تانیهادست

 ثانیه با آب و صابون بشویید. در صورتی که آب و  ۲۰طور مدت به مدت حداقل را به خود هایشما و اطرافیانتان باید دست

قدر به هم بمالید تا کامالً خشک را آن خود هایهای دست استفاده کنید و دستکنندهصابون در دسترس نبود، از ضدعفونی

 ون استفاده کنید.هایتان کامالً مشهود بود، حتماً از آب و صابشوند. در صورتی که کثیفی دست

 ها قبل و بعد از آماده کردن غذا، قبل و بعد از خوردن غذا، بعد از استفاده از توالت و در صورت مشاهده کثیفی شستن دست

   ها الزامی است.  دست

 
 را بپوشانید خود هنگام سرفه یا عطسه، دهان

 بپوشانید. کاغذی را با دستمال ی خودهنگام سرفه یا عطسه، دهان و بین 

   اید دور بیندازید یا بشویید.استفاده کرده ی خودبرای پوشاندن دهان یا بیناز آن دستمالی را که 

 شده را در سطل زباله مخصوصی بیندازید که مجهز به کیسه زباله پالستیکی است و در اتاق های کاغذی استفادهدستمال 

 قرار دارد. شما

 

 )برای انجام آزمایش یا مراجعه به مطب دکتر(: داگر مجبور به ترک خانه هستی    

  دیاستفاده کن یااز ماسک پارچه دینبا ،یحاد تنفس یماریدر صورت داشتن عالئم ب استفاده کنید. های بهداشتیماسکاز. 

  ،دیکن یضدعفون ای دییرا بشو تانیهادستقبل از ترک خانه. 

  .خود ، از خودرو یا دوچرخه باشدمناسب  شما در صورتی که وضعیت سالمتاز وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید

 نظر مراجعه کنید یا تاکسی بگیرید. وردکنید، پیاده به محل ماستفاده 

 

 

 

https://www.faq.bag.admin.ch/de/masken/wie-ziehe-ich-eine-maske-richtig-und-aus-worauf-muss-ich-achten-w%C3%A4hrend-ich-eine-maske-trage
https://www.faq.bag.admin.ch/de/masken/wie-ziehe-ich-eine-maske-richtig-und-aus-worauf-muss-ich-achten-w%C3%A4hrend-ich-eine-maske-trage
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#-1373296830
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________________________________________________________  
:٬«ویدیوطرز صحیح شستن دستان» ۴

YYhttps://youtu.be/gw2Ztu0H0 

 های بهداشتیروش استفاده درست از ماسک 

 کننده بشویید.هایتان را با آب و صابون یا مایع ضدعفونیقبل از گذاشتن ماسک روی صورتتان، دست 

  های ماسک را را بپوشاند. لبه شما باید بینی و دهانماسک را با دقت روی صورتتان قرار دهید. ماسک

 قرار گیرد.ماسک کامال روی صورت بکشید تا 

  ماسک، از تماس دست با آن خودداری کنید. بعد از هر بار تماس دست با ماسک بهداشتی  بعد از زدن

هایتان را با آب و صابون یا مایع استفاده شده )برای مثال، هنگام در آوردن ماسک(، دست

 کننده بشویید.ضدعفونی

  استفاده هستندعت قابل سا ۴ حداقلها بهداشتی ماسک . 

 .دیمراجعه کن استفاده درست با عنوان www.bag.admin.ch/masksمربوطه در آدرس  یهالطفاً، به نسخه کامل دستورالعمل

 

 همه اقدامات احتیاطی الزم را انجام دهید

 کیسه زباله پالستیکمجهز به زباله مخصوص  ( باید در سطللطایعات بدن )مدفوع، خون، خهای آغشته و آلوده به مزباله 

های های اتاق را همراه با سایر زبالهتوانید زباله. فقط با رعایت این نکته است که میکه در اتاق شما قرار دارد، انداخته شود

 ها منتقل کنید.آوری زبالهخانه به محل جمع

 کننده خانگی معمولی تمیز و ضدعفونی کنید. میز کنار تخت، ها تماس دارید هر روز با مایع ضدعفونیآن سطوحی را که با

  قاب تخت و سایر اسباب و وسایل اتاق خواب از جمله این سطوح هستند.

 نیکودکان و والد یبرا (یجداساز) کردن ایزوله

 هم صادق هستند. نیکودکان و والد یبرا ایزولهقواعد  ،یبه صورت کل 

  در تماس باشد خود خانواده یجز اعضا یبا کس دیکودک نبا ،ایزوله در دوره.  

 ایزوله امکان  تا حد امکان کم شود. دیخانه با یاعضا ریاست، تماس او با ساایزوله شدن که فقط کودک ملزم به  یدر صورت

سال باشد، و سن اگر کم ژهیو کودک، به یازهایتوجه به ن البته، دارد. یاز جمله سن او بستگ یکودک به عوامل مختلف کردن

   مهم است. اریبس

 نیباشد، مراقبت از کودک در ا نهیملزم به قرنط نیاز والد یکینداشته باشد و فقط  ایزوله شدن به ازیکه کودک ن یدر صورت 

 .کند فاینقش مراقب را ا دیوالد با نیخواهد بود و ا گریوالد دمدت بر عهده 

  نداشته باشد، نحوه مراقبت از  ایزولهبه  یازیخود باشند و کودک ن ایزوله کردنملزم به  نیکه هر دو والد یدر صورت

از کودک مراقبت  یرا به کار گرفت تا شخص ثالث یداتیاگر نتوان تمه خواهد داشت. یبه سن و امکانات موجود بستگکودک 

 وستنیپ نهیگز دیکند، با هماهنگ با والدین بهداشتی و رفتاری اصول تیرعابا  را شیکند و کودک نتواند روال معمول زندگ

 ها را هم مد نظر داشت.همراه آن ایزوله بهکردن دوره  یو ط نیکودک به والد

 (جداسازیایزوله شدن )ارتباطات اجتماعی در دوران 

   توانید، از طریق تلفن، اسکایپ و اجباری به معنای قطع همه ارتباطات اجتماعی نیست: شما می شدنایزوله

ها با آن خود ، با دوستان و اعضای خانواده در تماس باشید. درباره تجربیات، افکار و احساسات غیره

 صحبت کنید.

 با هر گونه نگرانی، ترس یا  کافی یا ممکن نیست: در صورت مواجهه شما اگر این نوع ارتباط برای

( تماس بگیرید. تماس با این شماره تلفن رایگان Dargebotene Hand) ۱۴۳مشکل، با شماره تلفن 

 ساعته آماده کمک و صحبت با شما هستند. ۲۴صورت دهندگان بهاست و پاسخ

 ها مراجعه کنید: سایتبرای دریافت اطالعات بیشتر، به این وب/  http://www.dureschnufe.ch 
 

 (جداسازیدوره ایزوله )پس از پایان 

  چگونه از خودتان محافظت »بهداشتی و رفتاری مطرح در کارزار  اصولدر این شرایط نیز، رعایت

wir-schuetzen-www.bag.admin.ch/so-( همچنان ضروری است So schützen wir uns« )کنید

.uns 
  عمل کنیددیگر  ین روزچند بایدتوصیه های زیر به:  

  طبق توصیه هایBAG د.هر زمان که با افراد دیگر در تماس هستید از ماسک استفاده کنی 

  تماس ها را تا حد امکان محدود کنید )از هرگونه تماس محافظت نشده با سایر کارمندان در محل کار، به ویژه در زمان

 حفظ کنید. متری از افراد دیگر را ≤۱.۵استراحت اجتناب کنید( و فاصله 

 .از رفتن به مکانهای عمومی اجتناب کنید 

 

Dureschnufe 

 (فارسی)

اینگونه از خود 

 محافظت میکنیم

 

 ماسک )فارسی(

https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html#1405873006
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html#1405873006
http://www.dureschnufe.ch/
http://www.dureschnufe.ch/
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
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  واکسیناسیونCovid-19 زم را میتوانید از طریق وب سایتطالعات الا: را در نظر بگیرید  

covid19-www.bag.admin.ch/impfen˂  کانتون های خود از  و بیماری را پشت سر گذاشته ام: آیا باید واکسینه شوم؟من

  دریافت کنید.

 

 چه باید کنند؟ شما و خانواده شماافراد در تماس با  

  شما  و کسانی که با شما در ارتباط هستند باید تا پیش از مشخص شدن نتایج آزمایش شما انوادهخ

چگونه از خود »بهداشتی و رفتاری کارزار  اصولرا تحت نظر داشته و از خود  وضعیت سالمت

)schuetzen-www.bag.admin.ch/so- ( پیروی کنند schützen wir unsSo) «محافظت کنید

 ), uns-wir  . انجام را آزمایش  و کنید خود )جدا سازی( ایزوله کردندر صورت ظهور عالئم، اقدام به

پیروی  که در این دستورالعمل آمده (جداسازی  ) ایزوله کردن های مربوط بهتوصیهازباید  شما د.یده

 کنید.

 افرادی که با آنها در یک خانواده زندگی می کنید یا با آنها : مثبت بود شما در صورتی که نتیجه آزمایش

دفتر کانتون نمی تواند فوراً با باید شناسایی و مطلع شوند. اگر ۵مشابهی داشتید و ارتباط نزدیک منظم 

 شما تماس بگیرد، نتیجه آزمایش خود را شخصا به این افراد گزارش دهید.

 شوند. اگر به  نهیقرنط دیبا دیدار یمشابهومنظم  کیبا آنها ارتباط نزد ای دیکن یم یخانواده زندگ کیکه با آنها در  یافراد

به جز در موارد (، شگاهیآزماتوسط شده  دیی) تا دیداشته باش ۱۹-دیروز گذشته کوو ۱۲۰در  ای دیشده باش نهیطور کامل واکس

 .دیکن تیرا رعا ۶معمول بهداشت و رفتار نیهمچنان قوان دیشما با گر،ید یشد. از سو دیمعاف خواه نهیاز قرنط خاص

 

 
 د؟یاطالع ده دیبا به چه افرادی

  ساعت قبل از شروع عالئم یا در صورت عدم وجود  ۴۸ ازبا آنها در یک خانواده زندگی می کنید یا با آنها همه افرادی که

 تیرا رعا نهیقرنط یهادستورالعمل دیاشخاص با نای مشابهی داشته اید.ونزدیک منظم تماس ، گیری از تاریخ نمونهعالئم، 

 )quarantaene-und-www.bag.admin.ch/isolation ( کنند

  من کامالً » ونیناسیواکس تیو بسته به وضع ؟"اکنون چه باید کنم. همثبت شد او شیتماس داشتم که آزما یمن با فرد»تحت

به سایت زیر شما و کسانی که با شما در  ن با مراجعه همچنی «باشم؟" نهیدر قرنط دیبا ایام. آ افتهیبهبود  ایشده  نهیواکس

 quarantaene-und-www.bag.admin.ch/isolation تماس بودند به اطالعات بیشتری دست می یابید 

 

 راد به دلیل تماس با شما مجبور به قرنطینه شوند، مستحق دریافت غرامت برای از دست دادن درآمد اگر اف

 .یافت BSV فدرال در وب سایت اداره بیمه اجتماعیاطالعات در این مورد را می توان  هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دستورالعمل

 قرنطینه 

 (فارسی)

BSV 

http://www.bag.admin.ch/impfen-covid19
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
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Farsi / farsi / farsi / فارسی  
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که از کودکان در خانه  مستخدمان)مانند پدربزرگ و مادربزرگ یا بیرونی ، افراد پرستاران کودک  au pairs مانند  اشخاص استخدام شدهاین شامل اعضای خانواده،  -۵

 سکنی دارند. منزل طور موقت )مثالً در طول تعطیالت( در همان به ی کهها، افرادکنند، هم اتاقیزندگی نمیآپارتمان  هماندر کنند(، شرکا/همسرانی که مراقبت می

۶- uns-wir-schuetzen-www.bag.admin.ch/so   

http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns

