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 چیست؟  ۱۹-کووید

مصاب یم شوند، خییل به طور خفیف   ۱۹-مرض عفونی است که توسط ویروس کرونا به آن مصاب یم شوید. بیشتر کسانی که به کوید ۱۹-کوید
ان ناخوشی یک شخص به نوع کوید ی ورت به تداوی خایص حالشان خوب یم شود. مت  که فرد به آن مصاب شده    ۱۹- ناخوش یم شوند و بدون ضی

 دارد.  
ی

 بستگ

 چگونه شیوع یم یابد؟ ۱۹-کوید

، رسفه یا عطسه کرده و یا صحبت کرده یا  ۱۹-در میان اشخاص از طریق ذرات خرد مایع منتقل یم شود یعنی وقنر که فرد مصاب به کوید ۱۹-کوید
 عمیق نفس بکشد. 

ی که فرد مصاب به کوید ی  که نزدیک به آنها باشید، گرفته یم توانید.   یا در صورنر   قبال به آن دست زده ۱۹-شما هم از طریق دست زدن به چت 

ی از ابتالی به آن را در اینجا بیابید:  ۱۹-یم توانید معلومات مکمل راجع به نحوه نشی کوید و جلوگت 
-others/coronavirus-yourself-19/protect-covid-alerts/coronavirus-www.qld.gov.au/health/conditions/health

reventionp   

 چیست؟   ۱۹»سویه« کووید 

اتشایع یم شود به مانند آنفوالنزا تغیت  پیدا کرده یم تواند. این برای یک ویروس طبییع است. ۱۹-وقنر کوید »موتاسیون« نامیده یم   این تغیت 
 در ۱۹-شوند. موتاسیون یک »سویه« از ویروس اولیه است. سویه های متفاونر از کوید

ً
 در هندوستانبه شمول دلتا )قبال

ً
(، بتا  بریتانیا(، آلفا )قبال

 در 
ً
 در آفریقای جنون  )قبال

ً
( و مواردی دیگر وجود دارند. سویه های متفاوت از دیگر انواع آسان تر شیوع پیدا کرده یم توانند مگر  برزیل(، گاما )قبال

 هستند.  ۱۹-آنها هنوز همان ویروس کوید

ی راجع به سویه های کوید ی الملیل صحت، معلومات بیشتر www.who.int/en/activities/tracking-در اینجا ارائه یم دهد:  ۱۹-سازمان بی 
variants-2-CoV-ARSS. 

 اشخاصی که بیشتر در معرض خطر هستند. 

ایط صیح مختلف به کوید ی و رسی مصاب شده یم توانند. اما برخی اشخاص در صورت مصاب شدن بیشتر در خطر ناخوشی  ۱۹-اشخاص در سنی 
    شدید هستند. این اشخاص به شمول موارد ذیل هستند: 

 .  افراد مسن •

 د.  اشخاص دارای مرض های زمینه ای مانند رسطان، مشکالت ریوی، مرض شکر و یا فشار خون بلن •

•  .  گرونی
 اشخاص ساکن در خانه های مسکونی

 اشخایص که در بازداشتگاه ها به رس یم برند.  •

ورت داریم. این اقدامات به طور مثال، در صورنر که عالئم کوید دارید به شمول  ۱۹-ما به انجام اقدامات بیشتر برای حفظ ایمنی این اشخاص ضی
 مالقات نکردن با آنها یم باشد. 

 

 م ی بدان   د ی با   ۱۹- د ی کو   مورد   در   چه   آن   هر (:  ۱۹- د ی کو )   کرونا   روس ی و 
 نزلند یکوئ التیا باشندگان یبرا  معلومات

 
 
 

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/
http://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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 ۱۹-کویدعالئم 

 به شمول موارد ذیل است:   ۱۹-عالئم کوید

 تب   •

 رسفه  •

 گلودرد   •

•  
ی

 نفس تنگ

 رس درد •

 بینی  •
ی

 آبریزش یا گرفتگ

•  
ی

 خستگ

 اسهال، تهوع، دل آشون    •

ی حس چشانی یا بویانی  •  از دست رفیر

 درد عضالت یا مفاصل، و   •

•    .  ن  اشتهانی

شما شدیدتر است، این بدان معنی است که بهبود حال شما ۱۹-را داشته باشند. اگر عالئم کوید ۱۹-اشخاص ممکن است عالئم متفاونر از کوید
ی طول خواهد کشید. مثال اشخایص که عالئم بسیار شدید ویروس را دارند، ممکن است بهبودی شان هفته ها طول بکشد.  ها یا ماهمدت بیشتر

 عالئم ضعیف دارند ممکن است در عرض یک تا دو هفته بهبود یابند.  اشخایص که

را در اینجا پیدا کرده یم توانید:  ۱۹-دارید، باید هرچه رسیعتر تست بدهید. نزدیک ترین مرکز تست کوید۱۹-اگر کدام عالئم کوید
clinics-fever-and-informed/testing-19/stay-covid-alerts/coronavirus-www.qld.gov.au/health/conditions/health.  

 کمک های موجود

ایط کووید اگر  در   1300 079 020به تلفون نمت  (  Multicultural Connectبرای شما دشوار است، با ملنر کلچرل کنیکت )  19-مقابله با رسی

ورت دارید، درخواست یک ترجمان شفایه کنید.   تماس شوید. اگر در مورد لسان به کمک ضی

لند به نمت  ، با اداره ۱۹-برای هر نوع پرسش در مورد دستوات صحه عام کوید ی
در تماس شوید. آنها به    )134COVID )13 42 68صحه عام کوییتی

ی درخواست کنید. این خدمات رایگان است.  ی تماس گرفیر  شما خواهند گفت که چه کاری باید انجام دهید. اگر به یک ترجمان نیاز دارید، حی 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

