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 این زمستان تندرست بمانید 
) آگاه  RSVسیشیال تنفسی (، آنفلونزا (فلو) و ویروس سین19-در این فصل ویروس ھای زیادی درگردش ھستند. از عالئم کووید

 از خود تان و افرادی کھ برای تان مھم ھستند مراقبت کنید. باشید.  
 

 عالئم و نشانھ ھا 
 
 

 سردرد • تب •
 گلو درد • سرفھ  •
 خستگی • درد بدن  •
 از دست دادن قدرت چشایی یا بویایی • آبریزش بینی •

 رایج است)  19-(بیشتر در کووید 
 
 
 

 
 پیشگیری 

 

 و از ماده ضدعفونی کننده استفاده کنید.  دست ھای خود را مرتب بشویید •

و آنفلونزا بی خطر ھستند و عملکرد   19-واکسن ھای کووید •
. این واکسن ھا از شما در برابر ابتال بھ بیماری شدید خوبی دارند

 و انتقال ویروس ھا بھ دیگران محافظت می کنند. 

و از دیگران ھم محافظت  ماسک ھا از شما محافظت می کنند •
 . اگر شرایط زیر را دارید نیاز ویژه ای بھ ماسک دارید: می کنند

o  ،زمانی کھ بیمار ھستید باید از خانھ خارج شوید 

o  از کسی کھ بیمار است مراقبت می کنید، و 

o   در نزدیکی افرادی قرار دارید کھ در معرض ابتال بھ بیماری
 خیلی شدید ھستند.

اما ھر کسی  ند و برخی اصال بیمار نشوند. ویروس ھا باعث می شوند بعضی افراد بھ شدت بیمار شو •
 کھ مبتال بھ یک ویروس شود می تواند ویروس را بھ دیگران منتقل کند. 

  اگر بیمار ھستید، در خانھ بمانید و استراحت کنید. اگر بیمار نیستید، از افراد بیمار دوری کنید.  •
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 درمان
 

بدون نسخھ درمان کنید. داروھایی وجود دارد کھ می توانید   شما می توانید بیشتر عالئم را در خانھ  •
 از فروشگاه یا داروخانھ خود خریداری کنید.

داروھای  داروی تجویز شده توسط یک پزشک داشتھ باشند. نیاز بھ  ممکن استبعضی از افراد  •
 خاصی برای برخی ویروس ھای خاص وجود دارد. 

 بھ پزشک مراجعھ کنید:   بایدصورتی کھ شرایط زیر را دارید  در •
o  نفس کشیدن داریدمشکل در . 
o ھستید، و تب شما از بین نمی رود.  تبدچار 

o  یا آنفلونزا بھ دلیل سن خود یا شرایط  19-کووید  خطر مبتال شدن بھ بیماری شدید در معرض
پزشکی خود ھستید. پزشک شما می تواند داروھایی را تجویز کند کھ با ویروس مبارزه می  

 کنند و بھ بھبود سریعتر شما کمک می کنند.
 اگر مطمئن نیستید از یک پزشک سوال بپرسید. 

 

 
 منابع

 
یش رایگان و آزما 19-جھت دریافت آزمایش و درمان رایگان کووید •

 آنفلونزا: 
o  تماس بگیرید 1-888-634-1123با شماره 
o مراجعھ کنید بھglhi.care/covidtestin    یا کدQR  

 کنید.  اسکن سمت راست را برای تعیین وقت مالقات 
 :19-جھت تعیین وقت مالقات پزشکی رایگان از راه دور کووید •

o  تماس بگیرید 1-888-897-1244با شماره 
o   مراجعھ کنید

یا کد   .com/covidcasesamecareبھ
QR   سمت راست را برای تعیین وقت مالقات

 کنید. اسکن 
o در ویزیت پزشکی از راه دور می توانید از خانھ با یک پزشک 

 صحبت کنید. در صورت نیاز می توانید رایگان برای درمان خود نسخھ دریافت کنید.  

https://lhi.care/covidtesting
https://sesamecare.com/covidca

	 در صورتی که شرایط زیر را دارید باید  به پزشک مراجعه کنید:
	o با شماره 1123-634-888-1 تماس بگیرید
	o با شماره 1244-897-888-1 تماس بگیرید

