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  -از خود و دیگران محافظت کنید 
 ۱۹-توصیه ھایی در مورد کووید

در اینجا خالصھ ای از مواردی آمده است کھ برای محافظت از خود و دیگران در 
 باید در نظر بگیرید. ۱۹-برابر کووید

 خود و دیگران در برابر گسترش عفونت را بھ عھده بگیرندمسئولیت محافظت از 
 ھستند. ۱۹-ھمھ دارای یک مسئولیت فردی برای محافظت از خود و دیگران در برابر شیوع کووید

 با واکسیناسیون از خود محافظت کنید
 است. ۱۹-واکسینھ شدن بھترین راه برای جلوگیری از مریضی شدید در اثر کووید

واکسینھ شوند.  ۱۹-سالھ و باالتر در برابر کووید ٥۰ی سوئد توصیھ می کند کھ ھمھ افراد اداره بھداشت ملّ 
سالھ بھ باال کھ بھ یک گروه در معرض خطر برای مریضی شدید  ۱۸ما ھمچنین توصیھ می کنیم کھ افراد 

 تعلق دارند نیز واکسینھ شوند. ۱۹-بر اثر کووید

می شود بھ سن و سال شما و متعلق بودن شما بھ گروھھای در تعداد نوبت ھای واکسن کھ بھ شما توصیھ 
 معرض خطر بستگی دارد.

سال نیز در دسترس است، اگرچھ اینگونھ افراد شامل توصیھ ما  ۴۹تا  ۱۸واکسن ھمچنین برای افراد بین 
 قرار نمی باشند.  ۱۹-برای واکسیناسیون علیھ کووید

نحوه انجام واکسیناسیون در محل سکونت خود مطالبی می توانید در مورد  www.1177.seدر وبسایت 
 بخوانید.

 )www.1177.seاینطوری اقدام کنید (  ۱۹-برای واکسن زدن علیھ کووید

سال کھ  ۱۸بسیار نادر است. بھ افراد زیر  ۱۹-ر اثر کوویدمریضی شدید کودکان و نوجوانان تندرست ب
دچار یک بیماری، وضعیت جسمی ھستند یا دارای تشخیص پزشکی ھستند کھ ممکن است بر اثر عفونت 
ھای مجاری تنفسی فوق العاده مریض شوند، مثالً در مواردی کھ قوای مصونیتی آنھا بطور قابل مالحظھ 

 واکسن بزنند. ۱۹-یھ کرد با مشورت با پزشک معالج خود علیھ کوویدای کاھش یافتھ می توان توص

 در صورتی کھ بیمار ھستید در خانھ بمانید
باشد در خانھ بمانید و از تماس با دیگران  ۱۹-در صورتی کھ بیمار ھستید و عالئمی دارید کھ بتواند کووید

 آن منفی باشد نیز در خانھ بمانید.اجتناب کنید. حتی اگر تست خانگی از خود گرفتھ باشید و جواب 

در صورت نیاز بھ کمک برای ارزیابی عالئم بیماری یا مشاوره در مورد محل مراجعھ برای درمان بھ 
 زنگ بزنید. ۱۱۷۷شماره تلفن 

https://www.1177.se/en/Jamtland-Harjedalen/other-languages/1177-in-other-languages/


 اگر واکسن نزده اید فوق العاده احتیاط کنید
برای افرادی کھ مطابق توصیھ ھای اداره بھداشت ھمگانی سوئد واکسن نزده اند توصیھ ھای ویژه ای 

 وجود دارد. 

سالھ یا باالتر ھستید و بھ گروھھای در معرض خطر ابتالء  18سال و باالتر است، یا  50اگر سن شما 
احتیاط کنید. یعنی بایستی از حضور تعلق دارید و واکسن نزده اید بایستی  فوق العاده  19-شدید بھ کووید

در اماکن پر ازدحام و گردھمایی کھ بزرگ در فضای سرپوشیده اجتناب کنید تا مریض نشوید.  این امر 
شدید است ِصدق می کند.  افرادی کھ واکسن نزده باشند  19-بویژه در دوره ھای زمانی کھ شیوع کووید

تھ باشند ممکن است شدیداً مریض شوند. خطر و بھ گروھھای در معرض خطرات پزشکی تعلق داش
 ابتالء شدید بھ بیماری با باال رفتن سن و سال نیز افزایش می یابد.
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