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 چیست؟  ۱۹کووید 

مبتال یم شوند، تنها اندیک ناخوش یم شوند و   ۱۹ای است که بر اثر ویروس کرونا ایجاد یم شود. بیشتر کسان  که به کووید بیماری عفون   ۱۹کووید 
 کووید بدون نیاز به مداوای خایص بهبود یم

ٔ
ان ناخویسی شخص به نوع سویه  دارد.    ۱۹یابند. مت  

ی
 که فرد به آن مبتال شده بستگ

 چگونه شیوع یم یابد؟  ۱۹کووید 

 شود.  وقتر که فرد مبتال رسفه، عطسه و یا صحبت کند یا نفس عمیق بکشد به صورت ذرات ریز مایع بی   افراد پخش یم ۱۹کووید 

ی که آن فرد قبال به آن دست زده و سپس ۱۹شما چنانچه به فرد مبتال به کووید  دست   نزدیک باشید از طریق نفس کشیدن یا دست زدن به چت  
 زدن به چشمان، بیت  یا دهانتان ممکن است مبتال شوید. 

 شیوع کووید 
ی

 مراقبت از خود در برابر آن یم ۱۹دربارٔه چگونگ
ی

ی کسب کنید: و چگونگ توانید در لینک زیر اطالعات بیشتر
-others/coronavirus-yourself-19/protect-covid-alerts/coronavirus-www.qld.gov.au/health/conditions/health

reventionp   

 چیست؟   ۱۹»سویه« کووید 

ات »جهش« نامیده یمتواند تغیت  کند، درست مانند آنفلوانزا یابد یموقتر شیوع یم ۱۹کووید  شوند. جهش،  . این برای ویروس طبییع است. این تغیت 
سابقا افریقای  (، بتا )سابقا انگلییس(، آلفا )سابقا هندیوجود دارد، از جمله دلتا ) ۱۹های گوناگون  از کووید ای« از ویروس اولیه است. سویه»سویه
 است.    ۱۹یابند، اما همچنان همان ویروس کووید تر از بقیه شیوع یمها راحتها. بعض  سویه(، و بیشتر از اینسابقا برزییل(، گاما )جنون  

ی دربارٔه سویه گذارد:  در اختیار یم ۱۹های کووید سازمان بهداشت جهان  در لینک زیر اطالعات بیشتر
variants-2-CoV-SARS-www.who.int/en/activities/tracking 

 افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند

 گروه
ٔ
مبتال شوند. با این حال، بعض  افراد در صورت ابتال بیشتر   ۱۹توانند به کووید های سالمت گوناگون یمهای ست  یا با وضعیتافرادی از همه

 های زیر هستند:  ها شامل گروهدر معرض خطر بیماری شدید هستند. این

 تر.  افراد مسن •

 الت ریوی، بیماری قند خون، یا فشار خون باال. ای مانند رسطان، مشک افرادی با بیماری زمینه •

 یمافرادی که در اقامتگاه •
ی

 کنند. های گرویه زندیک

 افراد در بازداشتگاه ها.  •

ی انجام داد. این شامل عدم مالقات با آن  شود. یم ۱۹های کووید ها در صورت داشیر  نشانهبرای حفظ ایمت  این افراد باید اقدامات بیشتر

 

 

 م ی بدان   د ی با   چه   ۱۹  د ی کوو   درباره    : ( ۱۹  د ی کوو )   کرونا   روس ی و 
 نزلندییکو ساکنان یبرا اطالعات

 
 
 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/coronavirus-prevention
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/coronavirus-prevention
http://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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 ۱۹ید های کوونشانه

 هاست: شامل این ۱۹های کووید نشانه

 تب   •

 رسفه  •

 گلودرد   •

 نفس  •
ی

 تنگ

 رس درد •

 بیت   •
ی

 آبریزش یا گرفتگ

•  
ی

 خستگ

 اسهال، استفراغ یا تهوع   •

 از دست دادن حس چشانی یا بویانی  •

 درد عضالت یا مفاصل، و   •

•    .  ن  اشتهانی

را داشته باشید بدان معناست که    ۱۹های شدیدتری از کووید را تجربه کنند. چنانچه نشانه ۱۹های گوناگون  از کووید افراد ممکن است نشانه
رادی با  ها طول بکشد. افها یا ماههای بسیار شدید ویروس را دارند ممکن است بهبودشان هفته کشد. مثال کسان  که نشانهبهبودتان بیشتر طول یم

 های خفیف ممکن است یط یگ دو هفته بهتر شوند. نشانه

توانید در به خود را یم ۱۹ترین مرکز آزمایش کووید کنید باید به رسعت آزمایش دهید. نزدیکرا در خود مشاهده یم ۱۹ای از کووید چنانچه هر نشانه
and-informed/testing-19/stay-covid-alerts/coronavirus-www.qld.gov.au/health/conditions/health-لینک زیر بیابید: 

clinics-everf  

س حمایت   های در دستر

ید. اگر زبان    ۱۳۰۰۰۷۹۰۲۰به شمارٔه    (Multicultural Connectبرای شما دشوار است، با مالتر کالچرال کانکت ) ۱۹اگر کنار آمدن با کووید  تماس بگت 

جم کنید.   بلد نیستید درخواست متر

لند به شمارٔه  ۱۹های بهداشت عمویم کووید هر سوایل دربارٔه دستورالعمل  ید. به   )134COVID )۱۳۴۲۶۸دارید، با ادارٔه بهداشت کوییت   تماس بگت 
ج  م نیاز دارید، وقتر که تماس گرفتید درخواست کنید. این کار رایگان است. شما خواهند گفت چه کار کنید. اگر به متر

 
 

 
 

http://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-clinics
http://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-clinics

