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ھستم

افراد آسیب
پذیر
۶۵

 سال و باالتر
دچار : فشار خون باال

دیابت
بیماری ھای قلبی عروقی
 بیماری ھای مزمن مجرای

تنفسی
 ضعف سیستم ایمنی بدن بھ دلیل

بیماری یا درمان
سرطان

سرفھ می کنم
و/ یا تب دارم

!

 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 
ی۲ متری را با مخاطبینم رعایت می کنم،   

تجمعات بیش از۵ نفر 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

کووید-19
شماره ھایی کھ باید بھ خاطر سپرد

ھات الین خبررسانی نوشاتل
۰۳۲۸۸۹۱۱۰۰

 ھات الین خبررسانی سوئیس
۰۵۸۴۶۳۰۰۰۰

نخستین دستھ بندی توسط پرستار 

۰۳۲۸۸۶۸۸۸۰
 در طول ھفتھ از ساعت ۸ تا ۱۷:۳۰، شنبھ از 
۹:۳۰ تا  ۱۷:۳۰و  یکشنبھ از ۹:۳۰ تا ۱۲ 

 پزشکان کشیک
۰۸۴۸۱۳۴۱۳۴

 ھات الین پزشکی کودکان
 ۰۳۲۷۱۳۳۸۴۸

اورژانس حیاتی
۱۴۴

 برای ارزیابی ریسک خودتان 
coronacheck.ch

تمامی جزئیات مربوط بھ اقدامات  * 
جداسازی، قرنطینھ و بسیاری اطالعات  

دیگر بر روی سایت اداره ی فدرال بھداشت 
عمومی موجود است

 www.ofsp-coronavirus.ch 
www.ne.ch/coronavirus

 این نمودار و اطالعاتی کھ در آن  
موجود است در کانتون نوشاتل (سوئیس) 

معتبر ھستند. وضعیت در۲۴ مارس 
۲۰۲۰

من از افراد آسیب پذیر
نیستم

پیش قدم می شوم و حداقل ۱۰ روز در خانھ می مانم.   
زندگی عادی را ۴۸ ساعت پس از ناپدید شدن نشانھ- 

ھای بیماری از سر می گیرم.

برای ارزیابی ریسک 
coronacheck.chخودتان  :

 اگر نشانھ ھای بیماری بدتر شدند، با خط دستھ بندی  
پرستاری تماس می گیرم.(ساعات کاری را در مقابل  

می بینید) قرار مالقاتی 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 مالقاتی 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 خانھ 

بمانم
- وضعیت من نیاز بھ غربالگری دارد

Persan
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