
رنددا باید خود را تست کنند کھ عالیم دارند کسانی  تنھا  
 

  از نزدیک حکومت توصیھ نمیکند کھ اعضای خانواده و سایر اشخاصی کھ با شخص مصاب
خود  باید   گساالن در صورت داشتن عالیمبزر تنھا   تماس داشتھ باشند خود را تست کنند. اکنون

ساعت   را تست کنند. اطفال کودکستان ھا و مکاتب از این امر مستثنی ھستند. این تغییرات از
ماه فبروری قابل اعتبار است. ۱۲ ،روز شنبھ ۱۰  

 
اومیکرون باعث مریضی شدید عده یی زیاد   چونگوید: ، میگویل شیرکولوزیر صحت عامھ و خدمات مراقبتی، ان

توصیھ نمیکنیم کھ اعضای خانواده و سایر اشخاص نزدیک بھ شخص مصاب خود را  گر ، ما دیافراد مصاب نمیشود
برای اطفال کودکستان ھا و مکاتب الزم نیست کھ  .تست کنند. بزرگساالنی کھ عالیم داشتھ باشند باید خود را تست کنند

 خود را تست کنند.
در آن صورت مراکز خدمات صحی ارزیابی خواھند   .رفتن بھ آزمایش ھای کلینیکی را ارزیابی کند  میخواھد  حکومت
مراکز صحی  باید آزمایش را انجام دھد. این امر در مورد سایر امراض عفونی صدق میکند. در  کدام شخصکرد کھ 

ر آن صورت بھ سطح محلی  د، تلقی شودگ یک خطر بزر ۱۹-شاروالی ھا و شفاخانھ ھایی کھ کووید و مراقبتی
، موجود باشند رافراد آسیب پذی ی کھبخش ھای آنعده در انآزمایش را انجام دھند. ھمچناید کارمندان و مریضان ب

گردد.ارزیابی می گانعیادت کننده  آزمایش   
 

از ردیابی عفونت  کردن صرف نظر   

شخص مبتال از نزدیک در تماس بودند بھ عھدۀ شخص مبتال بود. حاال از این   با اطالع دادن بھ اشخاصی کھ اکنونتا 
ردیابی عفونت  ،. در صورت شیوع گستردۀ ویروس در مراکز صحی و مراقبتی شاروالی ھای گرددامر صرف نظر م

 صورت گرفتھ می تواند.

ست. اکنون چیزی کھ بسیار مھم است وزیر صحت می گوید: با مبتال شدن تعداد زیاد افراد اھمیت ردیابی عفونت کم ا
اشخاص مریض باید در ھنگام مریضی در خانھ بمانند و ما باید با ھم ھمکاری نماییم تا از اشخاصی کھ   ،این است کھ

 در معرض خطر قرار دارند محافظت کنیم. 
. اشخاصی  قرار دارنداشخاصی کھ در معرض خطر قرار دارند در صورت واکسین شدن در محافظت خوب  معموالً 

گام سطح باالی تند باید با داکتر خود در مورد خطر و نیاز محافظت در ھنکھ در معرض خطر باالی بیماری جدی ھس
  عفونت مشوره کنند. شیرکول می افزاید: مھم است کھ خود را در انزوا قرار ندھیم و بھ برخی از تماس ھای اجتماعی

ادامھ دھیم.   خویش  
 

 در خانھ ماندن جاگزین مکلفیت بھ انزوا رفتن می شود
 

. ھمچنان شخص مبتال مکلف بود کھ با اعضای  سازندمبتال بھ کرونا مکلف بودند کھ خود را منزوی تا اکنون اشخاص 
گانھ استفاده کند. متر را رعایت کند و در صورا امکان از تشناب جدا ۲خانواده خود فاصلۀ   



وظیفھ تب نداشتھ ساعت قبل از رفتن بھ  ۲۴در خانھ بمانید و  مدت چھار روزھ می کند کھ برای توصی تحکوم اکنون 
. دیگر نیاز بھ رعایت فاصلھ با اعضای خانواده و تشناب جداگانھ  گرددی گزین مکلفیت انزوا مجاباشید، کھ این توصیھ 

 نیست. 
 

عمل مناسب نیست. برای محدود کردن   یک در شرایط فعلی حفظ آن شیرکول میگوید: انزوا یک اقدام شدید است کھ
. مبرای مدت چھار روز در خانھ بمانیمصاب شدن الزم است کھ در صورت  ،لیشیوع بیشتر ویروس در وضعیت فع

ضی در خانھ بمانند. آنھا نیاز شیر کول می افزاید: برای اطفال کودکستان ھا و مکاتب توصیھ میگردد کھ در ھنگام مری
کودکستان و یا مکتب بروند. این کار ساعت تب نداشتھ باشند می توانند بھ  ۲۴ مدت دربھ آزمایش ندارند. وقتیکھ آنھا 

 باعث کاھش غیابت والدین و سرپرستان می شود.
از دوستان، مکتب و  برای مدت زیاد . ما باید تا حد امکان کوشش کنیم کھ آنھااً بیمار نمیشوندشدیداطفال و کودکان 

دور نمانند.  خویش فعالیت ھای تفریحی  
 


