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-در صورت ابتال بھ کووید ۱۹ 
بیشتر افرادی کھ بھ ایشان ویروس کرونا سرایت می شود متوجھ آن نمی شوند. اما برخی از افراد، 

 .بیمار می شوند و نیاز بھ مراقبت دارند 
متوجھ آن نمی شوند. شاید فقط کمی سرفھ یا تب کنند. برخی دیگر ممکن است دچار  ۱۹-اکثر مبتالیان بھ بیماری کووید 

 بیماری حادی شوند و نیاز بھ مراقبت در بیمارستان  داشتھ باشند.
 کنند می توصیھ اوقات بیشتر آنھا. بگیرید تماس ۱۱۷۷ شماره یا خود درمانی مرکز بھ توانید می ھستید بیمار کمی فقط اگر
 خانھ در نیز دیگر روز دو باید آوردید، بدست کامال را تان سالمتی شما کھ زمانی. بمانید خانھ در کامل یافتن دبھبو تا کھ

 .ببرید بسر
 تماس بیمارستان یا درمانی مرکز با حضوری، مراجعھ از قبل کھ است این مھم ، دارید احتیاج پزشکی مراقبت بھ اگر

 این مھم. دارند نظر مد ای  ویژه مراحل دارند، ۱۹-کووید بھ ابتال امکان کھ یکسان درمان و پذیرش برای پرسنل. بگیرید
 . نکنید آلوده را دیگران کھ است

. کند آمبوالنس درخواست و بگیرد تماس ۱۱۲ شماره با باید شود تنفسی مشکل دچار و شود بیمار شدید بسیار کھ شخصی
 .برد آمبوالنس با توان می را یمارب فقط. ھستند مجھز محافظ تجھیزات بھ آمبوالنس پرسنل

 ما کھ است این مھم. پذیرند می را ۱۹-کووید بھ مبتال بیماران کھ ھستند بیمارستانی دو وستروویک و کالمار  بیمارستان
 .نیست مجاز بیمارستان در بیماران از بازدید دلیل ھمین بھ نکنیم، آلودە را ھمدیگر
 بار بتوانند تا دارند احتیاج یکدیگر کمک بھ و کنند می کار شدت بھ آنھا. ستندھ روبرو دشواری کار با استان کارکنان

 .کنند تحمل را کاری
   ً  برای تابستانی مرخصی ضمن در کھ کرد استخدام بھیار و پرستار بیشتری تعداد چالش این بھبود برای توان می ترجیحا

 .باشد جوابگو ھم را کارکنان این
 اما کھ بود کرده ایجاد دشواری ھا شھرداری مسکونی ھای خانھ و ھا بیمارستان در افظتیمح تجھیزات تھیھ گذشتھ در

 .است یافتھ بھبود اکنون
 ما محافظتی تجھیزات میزان حاضر حال در: «گوید می کالمار شھرستان در ای منطقھ سرویس رئیس ، اولسون مارتین

 آمادگی بتوانیم کھ کنیم فراھم بیشتری تجھیزات ات میتالشیم کماکان ما. کافیست بیماران و کارمندان برای
 . »کنیم حفظ بیماران تعداد بارز افزایش  صورت در خود را حتی

 و ظرفیت و دارند، را آنھا بھ کمک برای آمادگی ھا شھرداری و ھا بیمارستان دارند، شدن بیمار احتمال بسیاری اینکھ با
 .است موجود دارد درمانی نیازھای کھ کسی ھر برای

نام بیماری مربوطھ بھ آلودگی بھ ویروس کرونا(ی جدید)  ۱۹-دانستنی:  کووید
  


