Persan

!
ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم
و /ﯾﺎ ﺗب دارم
ﻣن از اﻓراد آﺳﯾب ﭘذﯾر
ﻧﯾﺳﺗم

ﭘﯾش ﻗدم ﻣﯽ ﺷوم و ﺣداﻗل  ۱۰روز در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧم.
زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی را  ۴۸ﺳﺎﻋت ﭘس از ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ﻧﺷﺎﻧﮫ-
ھﺎی ﺑﯾﻣﺎری از ﺳر ﻣﯽ ﮔﯾرم.
ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ
ﺧودﺗﺎن :

coronacheck.ch

اﻓراد آﺳﯾب
ﭘذﯾر
۶۵
ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر
دﭼﺎر  :ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ
دﯾﺎﺑت
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣزﻣن ﻣﺟرای
ﺗﻧﻔﺳﯽ
ﺿﻌف ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ درﻣﺎن
ﺳرطﺎن

ﮐووﯾد19-
ﺷﻣﺎره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﭘرد
ھﺎت ﻻﯾن ﺧﺑررﺳﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺎﺗل
۰۳۲۸۸۹۱۱۰۰
ھﺎت ﻻﯾن ﺧﺑررﺳﺎﻧﯽ ﺳوﺋﯾس
۰۵۸۴۶۳۰۰۰۰
ﻧﺧﺳﺗﯾن دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺗوﺳط ﭘرﺳﺗﺎر
۰۳۲۸۸۶۸۸۸۰

اﮔر ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﺎری ﺑدﺗر ﺷدﻧد ،ﺑﺎ ﺧط دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی
ﭘرﺳﺗﺎری ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﯾرم).ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری را در ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد( ﻗرار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ در ﯾﮑﯽ از ھﺷت ﻣراﮐز
ﮐﺎﻧﺗون ﺑراﯾﺗﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
۰۳۲ ۸۸۶ ۸۸ ۸۰
ﻣن از اﻓراد آﺳﯾب ﭘذﯾر ﯾﺎ ﻋﺿو ﭘرﺳﻧل
درﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗم

ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ی زﯾر ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﯾرم) .ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﺎری را در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد( ﻗرار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ در
ﯾﮑﯽ از ھﺷت ﻣراﮐز ﮐﺎﻧﺗون ﺑراﯾﺗﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود
۰۳۲ ۸۸۶ ۸۸ ۸۰

ﺣﺿوری ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ :
 ﺑﺎﯾد در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗری ﺷوم ﺑﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﻣرﺗب ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫﺑﻣﺎﻧم
 -وﺿﻌﯾت ﻣن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻏرﺑﺎﻟﮕری دارد

-

در طول ھﻔﺗﮫ از ﺳﺎﻋت  ۸ﺗﺎ  ،۱۷:۳۰ﺷﻧﺑﮫ از
 ۹:۳۰ﺗﺎ ۱۷:۳۰و ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ از  ۹:۳۰ﺗﺎ ۱۲

ﭘزﺷﮑﺎن ﮐﺷﯾﮏ
۰۸۴۸۱۳۴۱۳۴
ھﺎت ﻻﯾن ﭘزﺷﮑﯽ ﮐودﮐﺎن
۰۳۲۷۱۳۳۸۴۸
اورژاﻧس ﺣﯾﺎﺗﯽ
۱۴۴
ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ ﺧودﺗﺎن
coronacheck.ch
* ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟزﺋﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت
ﺟداﺳﺎزی ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺑﺳﯾﺎری اطﻼﻋﺎت
دﯾﮕر ﺑر روی ﺳﺎﯾت اداره ی ﻓدرال ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣوﺟود اﺳت
www.ofsp-coronavirus.ch
www.ne.ch/coronavirus

اﯾن ﻧﻣودار و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن
ﻣوﺟود اﺳت در ﮐﺎﻧﺗون ﻧوﺷﺎﺗل )ﺳوﺋﯾس(
ﻣﻌﺗﺑر ھﺳﺗﻧد .وﺿﻌﯾت در ۲۴ﻣﺎرس
۲۰۲۰

ﻣن ﺗﻧدرﺳت
ھﺳﺗم
ﻣن ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش ﮐوﯾد 19-اش
ﻣﺛﺑت ﺑوده ،ﺗﻣﺎﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ام

ﻣن ﭘﯾﺷﮕﯾری ھﺎی ﻣﻌﻣول ﮐﮫ ﺗوﺳط اداره ی
ﻓدرال ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اراﺋﮫ ﺷده اﻧد را
رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم
ﺑﮫ وﯾژه- :دﺳﺗﺎﻧم را ﻣرﺗب ﻣﯽ ﺷورم- ،ﻓﺎﺻﻠﮫ
ی ۲ﻣﺗری را ﺑﺎ ﻣﺧﺎطﺑﯾﻧم رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم،
ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑﯾش از ۵ﻧﻔر ﻣﻣﻧوع اﺳت

اﮔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺧص آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ﺑﺎﺷم ،ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧم و ﺑﺎ اﻓراد
ﺑﯾﻣﺎر ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﻧﻣﯽ ﮐﻧم

ﻣن ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم ﯾﺎ راﺑطﮫ ی
ﻧزدﯾﮑﯽ دارم ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی آزﻣﺎﯾش
ﮐووﯾد 19-اش ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت

ﺧود را ﺑﮫ ﻣدت ۱۰روز در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻗرار
ﻣﯽ دھم

اﮔر ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﺎری ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷدﻧد ﺑﮫ ﺑﺧش
راﺳت اﯾن اﯾﻧﻔوﮔراﻓﯽ "ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم و /ﯾﺎ
ﺗب دارم" رﺟوع ﺷود

اﮔر ھﯾﭻ ﮐدام از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻧﺷدﻧد ،زﻧدﮔﯽ
ﻋﺎدی را از ﺳر ﻣﯽ ﮔﯾرم و ﭘﯾﺷﮕﯾری ھﺎی
ﻣﻌﻣول ﮐﮫ ﺗوﺳط اداره ی ﻓدرال ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ اراﺋﮫ ﺷده را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﺑﮫ وﯾژه
اﮔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺧص آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ﺑﺎﺷم

Source: ArcInfo

