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 )کروناویروس چیست(؟ 19-کوید 
 

 خوانده می شود نوعی کروناویروس است  CoV-SARS-2که همچنین  19-کوید
که به آسانی از طریق قطرات )برای مثال سرفه، عطسه و یا لمس کردن صورت تان( 

 گسترش می یابد. 
 

 می شوند، این ویروس بیماری خفیفی ایجاد  ویروس آلودهدر بیشتر افرادی که به این 
 بیماری حاد شود که به دلیل آن  اینمی کند، ولی ممکن است برای بعضی از اشخاص 

 به مراقبت های بیمارستانی نیاز داشته باشند.
 

 ملی کشور از طریق وب سایت سازمان بهداشت  19-اطالعات بیشتر در مورد کوید
 www.nhs.uk/coronavirusبریتانیا قابل دسترس است: 

 

 چرا من مرخص می شوم؟
 

دقت مورد بررسی قرار داده و به موافقت  پرونده شما را باتیم مراقبتهای بهداشتی شما 
 امن به خانه و  بتوانید به طوریچنان خوب است که رسیده اند که وضعیت سالمت شما 
 یا مرکز مراقبتی دیگر منقل شوید.

 

 آیا زمانی که به منزل رفتم باید قرنیطنه شوم؟ 
 

و از نه خود را به هیچ دلیلی ترک نمی کنید قرنطینه شخصی زمانی است که شما خا
 ود مبتال بوده و یا احتمال آن می ر 19-اشخاص دیگر دور می مانید چرا که به کووید

 که به آن مبتال باشید. 
 
مرخص می بخش اورژانس و یا بخش مراقبت های اضطراری  تمامی بیمارانی که از 

از تاریخی که عالیم بیماری آغاز شده و یا پاسخ روز  10حداقل برای مدت زمان شوند باید 
 بوده است، قرنطینه شوند. مثبت تست آنها )سواب( 

شما برداشته شد، ما فقط در صورتی که پاسخ سواب  اگر اولین سواب در بیمارستان از
شما باید تا این زمان خود را قرنطینه کنید ولی  مثبت بوده باشد با شما تماس خواهیم گرفت.

ساعت با شما تماس حاصل نشد، شما می توانید به این نتیجه  72اگر در طی مدت زمان 
 ه خود را خاتمه دهید. برسید که پاسخ تست منفی بوده است و می توانید قرنطی

 

http://www.nhs.uk/coronavirus


 

5 
 

 دهید عالیم ساعت قبل از اینکه قرنطینه خود را خاتمه  48شما همچنین باید 
 .بیماری را تجربه نکرده باشید

 
 شما باید وب سایت سازمان بهداشت ملی را برای مشخصات بیشتر چک 

 کنید چرا که این توصیه ها به طور مداوم مرور وبه روز رسانی می شوند:
www.nhs.uk/coronavirus 

 
 چگونه خود را قرنطینه کنم 

 

 خانه را به هیچ دلیل، حتی برای خرید مواد خوراکی ترک نکنید. 

 در خانه خود ورزش کنید. 

 .درخانه از اشخاصی که با آنها زندگی می کنید، دو متر فاصله بگیرید 

 و حوله های خود را با کسی دیگر شریک نشوید. در اطاقی دیگر بخوابید 

  از طریق خدمات ارسال مواد خوراکی و دارو این مواد را خریداری کنید، و 
 یا از دوستان و اعضای خانواده برای انجام این کار تقاضای کمک کنید. 

 .به خانه خود مهمان دعوت نکنید 

 شوند، برای مثال دستگیره های در،  تمامی سطوحی را که به نحوی لمس می 
 را دائما تمیز کنید.  کلید های برق، توالت ها و شیرهای آب

 

 آیا اعضای خانواده من باید قرنطینه شوند؟
 

 از زمان شروع عالئم قرنطینه شوند.روز  14 اعضای خانواده شما باید برای مدت زمان
 روز به طول می انجامد.  14 19-دلیل این کار این است که بروز عالئم کویید

 
این  اگر عالئم در نزد یکی از اعضای خانواده شما بروز کنند، ایشان باید ازروز شروع

 خود را قرنطینه کنند. روز  10حداقل برای مدت زمان عالئم 
 

ونه عالئم ساعت هیچگ 48باید در زمان اتمام قرنطینه خود برای مدت زمان همچنین آنها 
 بیماری را نشان ندهند. 

 
  

http://www.nhs.uk/coronavirus
http://www.nhs.uk/coronavirus
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 چگونه می توانم خود و دیگران را در مقابل کروناویروس 
 محافظت کنم؟

 

  ثانیه و با پیروی از مراحل  20دستهای خود را بطور مرتب برای مدت زمان
 زیر بشویید: 

 

 
 

  در دسترس نمی باشد استفاده کنید.از سپری نظافت دست در صورتی که صابون 

  دست زدن به چشم ها، بینی و دهان خود در زمانی که دستهایتان را نشسته اید از
 خودداری کنید. 

  دهان و بینی خود را زمانی که سرفه و یا عطسه می کنید با دست و یا دستمال
دستهای خود را بالفاصله شسته و دستمال کاغذی را در سطل  کاغدی بپوشانید.
 آشغال بیاندازید. 

 را نشان  19-باط با کسانی که بیمار بوده و یا عالئم بیماری کویداز برقراری ارت
 می دهند، اجتناب کنید. 
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 نظارت از راه دور )بخش مجازی کوید(
 

این به ما  ممکن است بخواهیم بهبودی شما را در خانه از نزدیک تحت ارزیابی قرار دهیم.
تحت نظر داشته و بهبود  اجازه خواهد داد در صورتی که وضعیت شما بدتر می شود آنرا

 را ارزیابی کنیم. شما
 

در این صورت تیم نظارت ما دستگاه سنجش اکسیژن را در اختیار 
قلب و همچنین میزان اکسیژن  شما قرار خواهد داد تا سرعت تپش

ایشان به شما در مورد اینکه از آن  خون شما اندازه گیری شود.
 چگونه استفاده کنید توضیح خواهند داد.

 
ما هر روز با شما تماس خواهیم گرفت تا وضعیت شما را بررسی 

لطفا به تماس ما که از طریق شماره نامعلوم و یا خصوصی  کنیم.
 خواهد بود پاسخ دهید. 

 
زمانی که شما به بهبودی خود به تنهایی ادامه دهید و احساس کنیم که این کار امن  ما تا

 است با شما تماس خواهیم گرفت. 
 

ل شما بدتر شد، ممکن است برای ارزیابی وضعیت شما درخواست کنیم که به اگر حا
در بیمارستان بستری  و احتمال دارد که گردید تا تست های دیگر انجام دهیمبیمارستان باز

 شوید.
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 چکار کنم؟ دیدارم با ینگران ایشوند و  یبدتر م یماریب میکه عال یدر صورت
 
 

سازمان بهداشت ملی )از طریق آنالین و یا تلفن(  111با پزشک خانوادگی خود یا شماره 
 در مواقع زیر تماس بگیرید: 

 

  اگر به آهستگی برای مدت زمان دو ساعت و بیشتر احساس بدحالی کرده و یا
 تنگی نفس پیدا می کنید.

  که به دستشوی و یا جایی دیگر بروید تنفس برایتان مشکل  دیشواگر وقتی بلند می
 می باشد. 

  می کنید که چیزی درست نیست )ناتوانی عمومی، خستگی مفرط، بی  احساساگر
انجام کارهای  برایاشتهایی، کاهش ادرار، عدم توانایی برای نگهداری از خود 

 . (ساده برای مثال شستشو، به تن کردن لباس و یا تهیه غذا
 
 

 
 تماس بگیرید:  999در مواقع زیر با شماره 

 

  اگر زمانی که به دلیل تنگی نفس استراحت می کنید، قادر به تکمیل کردن جمالت
 کوتاه نیستید.

 .تنفس شما ناگهان در طی مدت یک ساعت بدتر می شود 

 بیشتر کلی بیماری شروع به ظهور می کنند حاد و یا عالئم. 
 

  اگر در زمان سرفه:
o  از دهان شما خون می آید 
o لبها و ها صورت شما کبود می شود  
o  احساس سردی کرده، عرق می کنید و رنگ پوست شما پریده و لکه 

 هایی برروی آن ظاهر می شود
o  جوش هایی بر روی پوستتان وجود دارند که زمانی که لیوان شیشه ای 

 را بر روی آن می غلتانید از بین نرفته و کم رنگ نمی شوند
o  دیضعف کن ایغش کرده و 
o  مضطرب، گیج و خیلی خواب آلود هستید 
o قادر به ادرار کردن نبوده و یا خیلی کمتر از حد معمول ادرار می کنید 
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 انتظار چه عالیمی را می توانم داشته باشم؟
 

ممکن است شما را از نظیر جسمی و روحی تحت تاثیر قرار  19-ابتال به بیماری کوید
ممکن است انجام کارهایی که به طور معمول قادر به انجام آنها بودید برای مثال  دهد.

 کارهای خانه، شستشو، پوشیدن لباس و باال و پائین رفتن از پله ها برایتان دشوار باشند. 
 

 عالیم جسمی ممکن است شامل موارد زیر باشد: 
 

 )خستگی مفرط )فتور / فقدان انرژی 

  نفس تنگی ممتد 

  ضعف عضالنی 

  سرفه متمادی 
 

 چه مدت زمانی طول خواهد کشید تا بهبود یابم؟
 

 این نتیجه برسید که هفته ها و یا ماه ها طول می کشند تا بهبودی کامل ممکن است به 
 مهم است که توصیه های دکتر خود را دنبال کرده و دررابطه  یابید و این طبیعی است.

 بیماری شما رخ می دهند مراقب باشید.با تغییراتی که در مورد عالئم 
 

داشته اند  19-بر مبنای تجارب ما، به این نتیجه رسیده ام که بیشتر بیمارانی که کووید
 موارد زیر را تجربه نموده اند: 

 

 4 می : درد عضالنی، درد سینه و خلط سینه باید به طور قابل توجهی کاهشهفته 
 یابند

 6 ه طور قابل توجهی کاهش یابند: سرفه و تنگی نفس باید بهفته 

 3 بیشتر عالئم باید از بین بروند، ولی بیماران هنوز هم احساس فتور : ماه 
 می کنند

 6 بیمار در  زمانی که: عالئم باید به طور کلی از بین بروند، مگر اینکه ماه 
 بغزنج بوده باشدوضعیت او بود  ICUبخش 

 
 لطفا توجه کنید، این اطالعات فقط راهنما هستند و بهبود هر شخص با شخص دیگر 

 متفاوت می باشد.
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 حال من چطور است؟
 

ممکن است که زمانی که به خانه بازگشتید احساس اضطراب و خستگی کنید و این قابل 
 م است.یفهت

 
ایشان می توانند  لطفا هرگونه اضطراب را با پزشک خانوادگی خود در میان بگذارید.

 توصیه های بیشتر برای شما فراهم کرده و در صورت نیاز به شما کمک های بیشتر 
  ارائه دهند.

 
 مفید بدانید:  ست استفاده از توصیه های زیر راممکن ا

 

  روند انجام کارهای خود را آرامتر ساخته و آنها را به کارهای کوچکتری که به
 تبدیل کنید.آسانی قابل مدیریت می باشند 

 .با خود با شکیبایی برخورد کرده و به خودتان برای انجام کارها وقت کافی دهید 

 .کارها را چنان برنامه ریزی کنید که انرژی شما حفظ شود 

 .آنچه که قابل به انجام آن می باشید را قدردانی کنید 

 .به خودتان وقت کافی برای استراحت و تمدد اعصاب بدهید 

 سعی  -م، صلح آمیز بوده و به شما تمدد اعصاب می دهد فکر کیندبه محلی که آرا
 به تمدد اعصاب نمایید.

 

 داروها 
 

 این شامل داروهایی که قبل از  داروهایی که برای شما تجویز شده اند را استعمال کنید.
آمدن به بیمارستان استعمال می کردید و داروهای جدیدی که به شما داده شده اند می باشد. 

 ضی از داروهای جدید باید کوتاه مدت باشند، برای مثال آنتی بیوتیک ها. بع
 

از کسی بخواهید که آنها را برای  به یاد داشته باشید که داروهای تکراری را سفارش دهید.
شما دریافت کرده و از پزشک داروساز در زمانی که قرنطینه می شوید در مورد امکان 

توانید از پزشک داروساز در مورد داروها تقاضای  شما می تحویل آنها سوال کنید.
 مشورت نمایید.
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 سیگار کشیدن
 

سیگار کشیدن می تواند به ریه ها شما آسیب وارد سازد، که ممکن است به این معنا باشد 
ما می توانیم شما را به خدمات ترک  که در آینده مستعد به دریافت عفونت خواهید بود.

 استفاده از سیگار ارجاع کنیم یا اینکه با پزشک خانوادگی شما صحبت کنیم. 
 

 برای اطالعات بیشتر وب سایت زیر را مالحظه کنید:
-services-smoking-stop-smoking/nhs-well/quit-uk/livewww.nhs.

quit-you-help 
 

 تغذیه خوب و استفاده کافی از آب
 

است که شما به خوبی غذا خورده و غذاهای مملو از پروتئین را برای بازسازی مهم 
استحکام خود انتخاب کنید و به آشامیدن ادامه دهید تا بدن شما بتواند با عفونت موجود 

 ارزه کند. مب
 

از اعضای خانواده، دوستان و همسایگان خود برای در صورتی که قرنطینه می شوید، 
ممکن است  کنید و یا خرید خود را از طریق آنالین انجام دهید.تقاضای کمک  ید،نجام خرا

 مقامات محلی شما برنامه ای برای کمک به شما در اختیار داشته باشند. 
 

کمک های محلی مربوط به خرید مواد خوراکی و خدمات حمایتی شما می توانید در مورد 
که ممکن است برای شما در دسترس باشند از طریق این لینک اطالعات بیشتر به دست 

  services-portsup-and-food-19-www.royalfree.nhs.uk/covidآورید: 
 

 استراحت و بهبود یابی
 

  .به خود فرصت آنرا بدهید که استراحت کرده و بهبود یابید 

 .با دیگران از طریق تلفن، تماس های ویدیویی و ایمیل در تماس بمانید 

  در زمانی که در خانه بهبود می یابید، به سرگرمی هایی که می توانید از انجام
 آنها در خانه لذت ببرید فکر کنید. 

  مهم است که به تدریج به فعالیت های روزانه خود بازگردید، ولی برای انجام این
 کار عجله نکنید. 

 
  

http://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-services-help-you-quit
http://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-services-help-you-quit
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
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 خواب 
 

مختل شده باشد و ممکن است در ممکن است احساس کنید که الگوی به خواب رفتن شما 
در طی مدت زمان بهبود  مدت زمانی که بیمار هستید در طی مدت روز به خواب بروید.

 الگوی خواب معمول خود بازگردید: یابی سعی کنید که به
 

 .آالرمی را برای بیدار شدن در ساعتی مشخص برای هرروز تنظیم کنید 

 .هر روز در ساعتی مشخص به رخت خواب بروید 

  از استفاده از اکران وسایلی نظیر تلفن، تلویزیون و تابلت یک ساعت قبل از اینکه
 به خواب بروید خودداری کنید.

  از آشامیدن نوشیدنی هایی نظیر چای، قهوه، کوکاکوال و نوشیدنی های انرژی زا
 خودداری کنید.

 طینه مربوط به قرن سعی کنید که از نور آفتاب استفاده کنید، ولی توصیه های
 موکدا دنبال کنید. را شخصی 

  اطمینان حاصل کنید که محلی که در آنجا به خواب می روید درهم ریخته نباشد و
 است(. شده سلسیوس دمای توصیه  18تا  16دمای آن درست باشد )

 
 فعال ماندن 

 
 آرام روزانه به میزان کمورزش منظم و  مهم است که تا آنجائیکه می توانید فعال بمانید.

 می تواند تفاوتی قابل توجه ایجاد کند. 
 

 طی گذر زمان به طور آرام و پیوسته سطح تندرستی خود را افزایش دهید.در 
 

اگر شما دوره قرنطینه شخصی را به پایان رسانده اید و احساس خوبی دارید ممکن است 
 بروید. بخواهید. برای ورزش، پیاده روی، دویدن و یا دوچرخه سواری به خارج از خانه

 به یاد داشته باشید که فاصله اجتماعی را رعایت کرده و رهنمودهای دولت را دنبال کنید.
 در غیر این صورت ممکن است بخواهید در داخل خانه ورزش کنید. 

 
 اگر کامال بهبود نیافته و یا نگرانی دارید، ممکن است بخواهید این موضوعات را قبل 

  ا پزشک خانوادگی خود در میان بگذارید.از اینکه شروع به ورزش کنید ب
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: درمان و بازپروری فیزیوتراپی”فراهم شده در جزوه شما همچنین می توانید توصیه های
برای ورزش های کم را  “می شود( 19-برای عفونت های ویروسی )که شامل کوید

این جزوه از طریق این  ، دنبال کنید.ضربه که به برقراری استحکام شما کمک می کنند
 leaflets-www.royalfree.nhs.uk/covid19لینک قابل دسترس است: 

 

 نحوه مدیریت تنگی نفس 
 

معمول است. این مشکل باید به آرامی و در طی گذشت  19-احساس تنگی نفس بعد از کوید
 زمان همراه با سطح تندرستی شما شروع به بهبود نماید. 

 
سعی کنید آنها را  ورزش های تنفسی می توانند به شما برای بهبود تنگی نفس کمک کنند.

را به دفعات بیشتر در طی جلسات  ممکن است بخواهید آنها دو بار در روز انجام دهید.
 کوتاه تر، زمانی که احساس بدحالی کرده و یا خلط تان زیاد می شود، انجام دهید.

 

 سعی کنید تنفس خود را از طریق دم از طریق بینی و تکنیک های کنترل تنفس :
 بازدم از طریق دهان و زمانی که لب هایتان را کمی باز می کنید انجام دهید. 

 ه، در و یا تلویزیون( پیدا : شکلی که مستطیل مانند است را )پنجرطیلیتنفس مست
مستطیل را با چشم خود دنبال کرده و زمانی که به ضلع های  ضلع های کنید.

 و زمانی که به ضلع های بلند رسیدید بازدم کنید.  رسیدید دم بگیریدکوتاه 
 
 
 

 
 

  

 دم بگیرید  دم بگیرید

 بازدم کنید  

 بازدم کنید 

http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
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 و تمرینات فوق استفاده کرده سعی کنید از موقعیت های زیر برای کمک به تنگی نفس 
 را انجام دهید: 

 
  بر روی صندلی نشسته و به سمت جلو خم شوید و دست های خود را بر روی

 شما می توانید برروی میز و یا صندلی نیز  ران هایتان قرار داده و بازدم کنید.
 خم شوید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،زمانی که ایستاده اید، به سمت عقب و یا پهلو در مقابل دیوار  متناوبا
 د.بدهیو از دیوار فاصله دور نگاه داشته پاهایتان از هم  و، خم شوید

 بازوهایتان را در کنارتان قرار داده و به آرامی دم و بازدم کنید. 

 
 
 
 
 
 
 GL-05تصاویر از طرف انجمن فیزیوتراپیست های مجاز در مراقبت های تنفسی: جزوه شماره:  
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 اطالعات بیشتر 
 

روز در مورد مدیریت عالیم بیماری خود لطفا به وب سایت های زیر ه برای توصیه های ب
 مراجعه کنید: 

 
 ایتانیبر یسازمان بهداشت مل

 ، قرنطینه شخصی، درمان عالیم بیماری و موارد دیگر: 19-اطالعات در مورد تست کوید
19/-covid-www.nhs.uk/conditions/coronavirus  

 
 esihsacnaLدر  یسازمان بهداشت مل یها مارستانیدر ب سیسازمان تدر

https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/  
 

 سازمان آسم کشور و بنیاد شش بریتانیا 
که پس از ابتال به  ، اعضای خانوده و مراقبین کسانیاطالعات و حمایت ها برای بیماران

 مشکالت تنفسی دارند: 19-کوید
support-covid.org.uk/get-www.post  

 
 NHS: 19بهبودی شما از کویید 

توصیه های مفصل در مورد اینکه چه چیزهایی را به عنوان بخشی از بهبود یابی خود از 
 می توانید انتظار داشته باشید:  19-کوید

www.yourcovidrecovery.nhs.uk  
 

 لندن  یفر الیرو
 که ما در اختیار داریم می توانند از اینجا دانلود شوند:  19-منابع مربوط به کوید

leaflets-www.royalfree.nhs.uk/covid19  
 

اطالعات مربوط به حمایت های موجود از طرف سازمان های فراهم کننده مواد خوراکی 
 می توانند در اینجا مورد دسترس قرار گیرند: 

services-support-and-food-19-www.royalfree.nhs.uk/covid  
 

  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/
http://www.post-covid.org.uk/get-support
http://www.post-covid.org.uk/get-support
http://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/
http://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/
http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
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 این جزوه را دانلود کنید: 
و یا مراجعه به وب سایت زیر این جزوه را  QRشما می توانید از طریق اسکن نمودن کد 

 leaflets-www.royalfree.nhs.uk/covid19دانلود کنید: 
 
 
 
 
 
 

 
 نظرخواهی از شما 

 اگر می خواهید نظرات خود را در مورد این جزوه بیان کنید و یا در مورد فهرست 
مراجع آن مطلع شوید، لطفا از طریق ایمیل زیر تماس بگیرید: 

rf.communications@nhs.net 
 

 فرمت های مختلف 
اگر نیاز به دریافت این جزوه  ابل دسترس است.این جزوه همچنین از طریق چاپ درشت ق

به فرمتی دیگر دارید برای مثال خط بریل، و یا زبانی به غیر از انگلیسی و یا از طریق 
 لطفا با یکی از کارکنان صحبت کنید. -صوتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لندن یفر الیرو یائتالف سازمان بهداشت مل ادیبن

شد:  بیتصو RFL ینیبال یرهنمودها یکار انیجر قیاز طر
19/01/21 
 1 نسخه شماره:

kwww.royalfree.nhs.u 

http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
mailto:rf.communications@nhs.net
mailto:rf.communications@nhs.net
http://www.royalfree.nhs.u/

