Dari

ی
چگونگ قرنطینه شدن در ز ز
منل؟

آیا شما ییک از آن افرادی هستید که ر
ر
عفونت بخاطر اینکه در لیسه برومانس ) (Bromangymnasietن
بی
داکت امراض
تاری خ  9تا  12مارچ حضور داشتید از شما خواسته تا خود را قرنطینه در ن ن
متل تان کنید؟
ً
واقعا چهارده روز در ن ن
متل بمانید و فقط با کسانیکه یکجا زندگ یم کنید مالقات کنید.
پس بسیار مهم است که شما
ر
خرید و سایر کارهای تان را توسط شخیص دیگری انجام دهد .با افرادی جز با کسانیکه با آنها زندگ یم کنید بیشت از دو
ر
مت نزدیک نشوید .دیدار دوستان ،معلمان و دیگران بصورت آنالین مشکیل ندارد.
ن
مرییص باید در ن ن
متل
با کسانیکه یکجا زندگ یم کنید طبق معمول یم توانند به کار و یا مکتب خویش بروند .اما در صورت
بمانند و به عالئیم مانند تب ،رسفه ،خستیک و درد بدن توجه کنند .این برای همه صدق یم کند بخصوص در این زمان
ً
مسلما همه باید به دقت دستان خود را بشویند و هنگام رسفه یا عطسه دهن و ن
ویروس کرونا.
بیت خود را با آرنج بازو
بپوشانند.
ً
ن
صت کرد تا
اکتا افراد جوان و سالم مبتال به کدام
مرییص خایص از بابت ویروس کرونا نیم شوند .بنا براین فقط باید ر
متل بمانید .اگر ن
صحتمند شد .و بعد از اتمام چهارده روز دو روز دیگر هم در ن ن
مرییص شما تا حد ر
پیشفته شد که شما قادر
به استاده شدن و یا نفس کشیدن نیم باشید باید با خدمات صیح به شماره تیلفون  1177تماس بگتید.

اگر من در ز ز
منل نمانم چه یم شود؟

متل داوطلبانه را نقض کنید ر
اگر شما قرنطینه ن ن
ر
عفونت ممکن تصمیم قرنطینه اجباری برایتان بگتد .اگر از
داکت امراض
تصمیم اتخاذ شده رس ر
کش شود پولیس یم تواند مداخله کند.

