
 

 چ�ست؟ )۱۹-(کوو�د کرونا   و�روس
 باعث ب�ماری ینا . است گردش  در  است سال �ک از  ب�ش ا�نون که  است جد�دی �ماریب )COVID-19 �ا ۱۹-�دو کو   د�گر  هاینام (با  کرونا   و�روس 

 ت. اس شدە جهان �ا�  در  ایعمدە اختالالت ا�جاد 

 

احت با  افراد  ب�ش�ت   ند،ب�ا� بهبود  کرونا   و�روس از  خانه در  اس�ت

 

 

 مرگ حیت  �ا  شد�د  ب�ماری باعث و  باشد  جدی �س�ار  تواند � افراد  از  بر��  برای و�
 . شود 

 ز: ا است عبارت کرونا   و�روس عالئم از  بر�� 

�  شما  چشایی  �ا  �ایی ب� حس   �ا  رود � از�نی
 کند� تغی�ی 

 

 باالتب 

 
ادامه  و  ا�د ی که قبً� نداشتهجد�د ی�فه

 �ابد�

  

 خود بمان�د و به محل
گ

های ا�ر عالئم باال را دار�د ، در محل زند�
�د  119ی عمو� نرو�د. برای رزرو آزما�ش کرونا با شمارە تماس بگ�ی

  مراجعه کن�د.  www.gov.uk/get-coronavirus-test�ا به و�گاە 

 

 

� از د�گران وآمد در رفتهنگام با استفادە از پوشش صورت همه ما با�د   � مرتب دست ،اطراف، فاصله گرفنت ش و شسنت ها، از گس�ت
ی کن�م.   و�روس کرونا جلوگ�ی

 

 . خ�ب خوب این است که ا�نون وا�سی� برای محافظت از شما در برابر و�روس کرونا وجود دارد 

� صفحه دادە شدە بزن�د �ا نه انتخاب شماست، و� �س�ار توص�ه �اینکه وا�سن  شود. اطالعات ب�ش�ت در مورد وا�سن �شت همنی
 است. 



 

 )۱۹-و�روس کرونا (کوو�د وا�سن در�ارە
 بودن خطر یب  از  اطمینان برای وا�سن این

است شدە آزما�ش آن   

 

با  که  دار�د  احت�اج وا�سن تزر�ق ۲ به شما 
 کن�ددر�افت � هفته ۱۲ تا  ۳ یفاصله

 

 است تزر��ت  و�روس کرونا  وا�سن

 . ن�ست حیوای�  یفرآوردە گونههیچ حاوی کرونا   و�روس وا�سن

   

 

 . کن�د � محافظت کرونا   و�روس برابر  در  تانخود از  وا�سن، تزر�ق با 

  

ی ابتال از  مانع وا�سن آ�ا  کهی ایندر�ارە
آن به د�گران  انتقال و  شما به و�روس

ی ن� شود � �  دان�م�ا نه، هنوز چ�ی

  
ب�ماری شد�د  احتمالزدن  وا�سن

 کم�ت   را  کرونا   و�روس به ابتال درصورت 
 کند�

   

باعث ب�ماری  تواند ن� وا�سن این
دشو  شما در  کرونا   و�روس

 از  �س روز تا �� دو  هک  است طب�� دهد. � آزار  را  شما  بازوی احتما�ً  و� د،شو  شما در  کرونا   و�روسباعث ب�ماری  تواند ن� وا�سن این
 کرونا   و�روس با  تا  دهد � آموزش شما بدن  بهدارد  وا�سن که  معناست بدان این. انگار �ما خوردە باش�د  ،کن�د   ناخو�ش  تزر�ق احساس

 . کند   مبارزە

وع. کند ن� محافظت شما  از  بالفاصله وا�سن �  برای. کشد � طول هفته چند آن  کار   �ش �ن داشنت  وا�سن دوز  دو  هر  با�د  محافظت، به�ت
 .تزر�ق کردە باش�د را 

  وا�سن در�افتسالمت و ا�من بمان�د. �س از  با�د  همچنان و� شما 
�
 :ده�د ادامهاین کارها را  لطفا

 

 �ش���د مرتب و  دقت با  را هایتان دست

 

 کن�د  استفادە صورت ماسک از 

  

 ی(فاصله کن�د   دوری د�گر  افراد  از 
 اجتما�)


