
والدت با   گامھنمی توانند در  بھ کرونا  افراد مصاب
ا  ب می توانند ھمچنان حضور داشتھ باشند و مریض

کنند مالقات  مریضان جدی   
 

را ھمراھی کنند   ھمسر خود والدت گامھن می توانند در می باشندمبتال   ۱۹- افرادی کھ بھ کووید
در   کھ بھ اثر بیماری جدی یشمی توانند بھ مالقات اقارب نزدیک خو و ھمچنان این اشخاص

گیرد و  با بخش مربوطھ موافقھ صورت  مالقات ھا بایددر مورد بروند.   نیز ھستندبستر  شفاخانھ
.گردد در مطابقت با اقدامات وقایوی انجام مالقات ھا باید  

 
و یا   والدتخاص مانند اقع این مھم است کھ در مو گوید:، میگویل شیرکول، انخدمات مراقبتیوزیر صحت عامھ و 

بھ  مبتال فرصت را فراھم می سازیم کھ ھمسریاین ما حاال باشیم. بنا بر این،  یشبیماری جدی با اقارب و نزدیکان خو

گی خود حضور داشتھ باشد. ھمچنان افرادی مصاب می توانند با  با شریک زنده  والدت زمان می تواند در ۱۹-کووید

گر شخص بیمار ، حتی امالقات کنند  ھستند فوت شدن تدر حال  آنانی کھ  اقارب و نزدیکان مبتال بھ بیماری ھای جدی و

مبتال باشد.   نیز۱۹-بھ کووید  

ابتالی  از گیریو جلو ۱۹-در مورد مدیریت کووید را در جریان پاندمی، دوایر خدمات صحی و مراقبتی تجارب خوب

کھ در   ، ناشی از عفونت افرادیدر سکتور صحی موجود بیشتر افراد بھ دست آورده است. اکثریت موارد عفونتی

شده باشند اطالعات کم  عفونتاین کھ افراد مذکور باعث انتقال  در مورد. ، بوداطالع وجود نداشت مورد ابتالی شان

. استدر دست   

است.   نتیجھ خوب داشتھل عفونت واقدامات کنتر ،و مراقبتی صحیخدمات  سکتور  در کھاست   ۀ ایندھند این نشان

یا ھمراھان کھ مبتال  گانعیادت کننده حضور ند کھ اباور بھ این ریاست صحت عامھ و انستیتوت صحت عامھبنابراین، 

باعث افزایش فشار عفونت و یا خطر مصاب شدن افراد در سکتور  اندکباشند، تا حد بسیار  ۱۹-بیماری کووید بھ

   صحی خواھد شد.
موافقھ  عیادت مریض خویشمبتال شده اند، باید از قبل با بخش مربوطھ در مور  ۱۹- اقارب و نزدیکانی کھ بھ کووید

. دنموده و بھ توصیھ ھای آنھا عمل کنن  
 


	افراد مصاب به کرونا می توانند در هنگام ولادت با مریض حضور داشته باشند و همچنان می توانند با مریضان جدی ملاقات کنند

