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ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد از ﺧﺎرج از ﮐﺷور وارد ﺳوﺋد ﺷوﻧد

در ﺑرﺧﯽ ﮐﺷور ھﺎ اﻧواع دﯾﮕری از وﯾروﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  19ﻣﯽ ﺷود ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﺷده اﺳت .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﻣﻠﯽ ﺳوﺋد ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوﺋد وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد ﺣداﻗل ھﻔت روز
از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕران ﭘرھﯾز ﮐﻧﻧد و ھم در ﺑدو ورود و ھم روز ﭘﻧﺟم ﺑﻌد از آﻣدن ﺑﮫ ﺳوﺋد آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد  19را
اﻧﺟﺎم دھﻧد .اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ھم ﺷﺎﻣل اﺗﺑﺎع ﺳوﺋدی و ھم اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی زﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺑﺎع ﺳوﺋدی و اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ از
ﺷرط داﺷﺗن ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی ﻣﻧﻔﯽ در ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺑوده اﻧد و ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد آزﻣﺎﯾش ﻧداده اﻧد:
• در ﺑدو ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد ھر ﭼﮫ زودﺗر آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد و در روز ﭘﻧﺟم ﻧﯾز آﻧرا ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد ) اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺷﻣول
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﻟد  2015و ﺑﻌد از آن ھﺳﺗﻧد ﻧﻣﯽ ﺷود(.
• در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ ﻣدّت ھﻔت روز ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎ ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐووﯾد  19ﻧدارﯾد.
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی زﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺑﺎع ﺳوﺋدی و اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ از
ﺷرط داﺷﺗن ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی ﻣﻧﻔﯽ در ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺑوده اﻧد و ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد آزﻣﺎﯾش داده اﻧد:
• روز ﭘﻧﺟم ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﺑدھﯾد ) ﺷﺎﻣل اﻓراد ﻣﺗوﻟد  2015و ﺑﻌد از آن ﻧﻣﯽ ﺷود(.
• در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ ﻣدّت ھﻔت روز ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎ ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐووﯾد  19ﻧدارﯾد.
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی زﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺑﺎع ﺳوﺋدی و اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از
ﺷرط داﺷﺗن ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی ﻣﻧﻔﯽ در ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد :
• ﺷرط داﺷﺗن ﺗﺳت ﮐووﯾد  19ﻣﻧﻔﯽ ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد.
• روز ﭘﻧﺟم ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﺑدھﯾد ) ﺷﺎﻣل اﻓراد ﻣﺗوﻟد  2015و ﺑﻌد از آن ﻧﻣﯽ ﺷود(.
• در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ ﻣدّت ھﻔت روز ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎ ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐووﯾد  19ﻧدارﯾد.
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آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد

درﺳت ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد ھر ﭼﮫ زودﺗر آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﺑدھﯾد و ﭘﻧﺞ روز ﺑﻌد از ورود ﻧﯾز اﯾن آزﻣﺎﯾش را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎ ﻣراﺣﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﮫ آدرس  1177.seاز ﭼﮕوﻧﮕﯽ آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺧود آﮔﺎه ﺷوﯾد.
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و در ھﻔت روز اول ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺣﺗﯽ ﺷﺎﻣل
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺑوده اﺳت ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود .ﮐودﮐﺎن ،ﺻرف ﻧظر از ﺳن آﻧﮭﺎ ،ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد و از ﺗﻣﺎس
ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﭘرھﯾز ﮐﻧﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺟواب آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد  19ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ از طرف ﻣراﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش در ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد ﺻرف ﻧظر از ﮐﺷورھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺑوده اﯾد و ﺻزف ﻧظر از اﯾن اﺳت ﮐﮫ
آﯾﺎ ﻗﺑﻼً ﮐووﯾد  19داﺷﺗﮫ اﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺷﺎﻣل ﮐودﮐﺎن ﺳن ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺑزرﮔﺗر ھم ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﮐودﮐﺎن
ﮐوﭼﮑﺗر از آن ﻻزم ﻧﯾﺳت آزﻣﺎﯾش ﺑدھﻧد.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای دادن آزﻣﺎﯾش و ﯾﺎ ﮔرﻓﺗن ﺟواب آزﻣﺎﯾش در اﻧﺗظﺎر ھﺳﺗﯾد ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐووﯾد  19دارد ﻋﻣل ﮐﻧﯾد،
ﯾﻌﻧﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد و ﺑﮭداﺷت ﺧود را ﺑﺎ دﻗّت رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ھﻔت
روز ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧداﺷﺗﯾد و ﯾﺎ ﺟواب آزﻣﺎﯾش ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﻧﺑود ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗردد ﮐﻧﯾد وﻟﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد
از ﻣﻘررات و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد  19را ﻧدارﯾد ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕران ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد و
ﺣداﻗل در  7روز اول ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد ﺑﮭداﺷت ﺧود را ﺑﺎ دﻗّت رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
ﻣﻘررات و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﻣﻠّﯽ ﺳوﺋد و ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣراﻗﺑت از ﺧود و دﯾﮕران را ھﻣﯾﺷﮫ
ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾد.

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ از اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؟

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در  48ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد آزﻣﺎﯾش داده ﺑﺎﺷﯾد ﻻزم ﻧﯾﺳت در ﺑدو ورود آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾد
در روز ﭘﻧﺟم ﺑﻌد از ورود آزﻣﺎﯾش ﺧود را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد از ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﻔت
روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕران ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد.

ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور رﻓت و آﻣد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد داﻧش آﻣوزان و داﻧﺷﺟوﯾﺎن  ،راﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎری
و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﮑرر از ﻣرزھﺎ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗّﺑﺎ ً آزﻣﺎﯾش دھﻧد ) ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺑﺎر در
ھﻔﺗﮫ( از ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣدّت ھﻔت روز و اﻧﺟﺎم دو ﺑﺎر آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور رﻓت و آﻣد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد داﻧش آﻣوزان و داﻧﺷﺟوﯾﺎن  ،راﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎری و ﺳﺎﯾر
ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﮑرر از ﻣرزھﺎ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗّﺑﺎ ً آزﻣﺎﯾش ﻧﻣﯽ دھﻧد ﺑﺎﯾد در ﺑدو ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد و
روز ﭘﻧﺟم ﺑﻌد از آﻣدن آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﺑدھﻧد و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد و از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕران ﭘرھﯾز ﮐﻧﻧد.
ﺗﯾﻣﺎرﮔران )ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧدﮔﺎن( ﮔوزﻧﮭﺎی ﻗطﺑﯽ ،ﮔروه ھﺎی اﻣداد ﻧﺟﺎت ﮐوھﺳﺗﺎن  ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرزی و ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور
ﻧوﺑﺗﯽ ﻧزد واﻟدﯾن ﺧود ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ھﺳﺗﻧد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺷﻣول ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ و دو ﺑﺎر
آزﻣﺎﯾش دادن ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ طور ﻣرﺗّب ﻧﯾز ﻧدارﻧد.
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در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری دارﯾد
در ھﻔت روز ّاول ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد ﺑﮫ ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد  19ﺑﯾﺷﺗر دﻗّت ﮐﻧﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ داﺷﺗﯾد ﺑﺎﯾد ھر ﭼﮫ زودﺗر
آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑداﻧﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺧود آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﺑدھﯾد ﺑﮫ ﺳﺎﯾت 1177.se
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺟواب آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد  19ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری در ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
اﯾن ﮐﺎر در ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺻورت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺛﻼً ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ زﻧﮓ ﺑزﻧﻧد ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺑﯽ
در اﯾن ﻣورد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن از طرف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘررات ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﯾﮕران را درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد
ﮐرد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻟﯾﻧﮏ ھﺎی زﯾر ﻣوﺟود اﺳت:
ﺳواﻻت و ﺟواﺑﮭﺎی ﻣﺗداول از دوﻟت در ﻣورد ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ ﺳوﺋد ) ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(
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