
 آیا عالئمی مانند تب ، سرفھ ،
 تنگی نفس، درد عضالنی ،

 آبریزش بینی ، گلودرد و
سردرد دارید؟

 کوید  ۹۱  یک بیماری تنفسی است و رایج ترین عالئم ان عبارتند از تب ، سرفھ و تنگی نفس است. این عالئم معموًال بین ۲ تا ۱٤ روز پس از ابتال بھ شروع می  
شوند. ھیچ نوع درمان قطعی برای ویروس کرونا وجود ندارد. برای  اکثر  افراد این بیماری معموًال بھ شکل خفیف پیش می رود و در خانھ قابل درمان است. آزمایش فقط  

برای کسانی کھ بھ گروھھای پرخطر تعلق دارند توصیھ می شود. این بیماری شامل افراد ۰۶ سال بھ باال و یا افرادی کھ با زمینھ بیماری ھای قبلی. صرف نظر از عالئم،
ھمھ باید از مسافت اجتماعی و بھداشت دست خوب پیروی کنند.

 من این عالئم را دارم ،
چھ کارباید بکنم؟

 دکتر خانوادگی 
دارید؟

  بلھ

  بلھ

 عالئم شما شدید است؟
 نھ

 نھ

با پزشک خود تماس بگیرید.

بھ مرکز بھداشت محلی خود تلفن کنید، 

IDPH 800-889-3931 

با پزشک خود مشورت کنید تا بدانید 
آزمایش الزم است یا خیر.

  بلھ

 نھ

  بھ مدت حداقل ۷  روز در خانھ بمانید و درمدت ۳ 
 روز با بھتر شدن عالئم تنفسی و نداشتن تب یا  ھر

 کدام از آنھا طوالنی تر باشد. تب باید بھ مدت ۳ روز
بدون داروھای کاھش دھنده تب از بین برود.*

 بازبینی شده در ۳۱ مارس ۲۰۲۰    

*مثال ، اگر بھ مدت  ٤  روز تب و سرفھ دارید، الزم است بھ مدت ۳  روز دیگر بدون تب در خانھ بمانید تا در کل  ۷  روز باشد. یا اگر بھ مدت  ٥  روز تب 
و سرفھ دارید، باید بھ مدت  ۳  روز دیگر بدون تب در خانھ بمانید تا در مجموع  ۸  روز باشد. اقتباس شده از وزارت بھداشت عمومی شیکاگو.

Adapted from Chicago Department of Public Health.

 آزمایش الزم نیست. اگر با
 کسی کھ دارای کرونا

 ویروس در تماس نزدیک
 بوده اید، بھ مدت  ۱٤ روز
 در خانھ بمانید و عالئم را

کنترل کنید.

 آیا شما سن باالی ۶۰
 سال دارید یا مبتال بھ

 بیماری ھای مانند دیابت ،
 سرطان یا بیماری قلبی

می باشید؟

 بلھ

 نھ

شما  می توانید ان را در 
  findahealthcenter.hrsa.gov
پیدا کنید و یا بھ شماره زیر تماس بگیرید 

https://www.chicago.gov/content/dam/city/sites/covid/images/COVID%20Testing%20Decision%20Tree%20JPEG.jpg



