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 محلی طرف  از اطالعاتی 
 

 گرفتن با و بمانید منزل در باید. نکنید مراجعه بیمارستان یا و داروخانه پزشک، مطب به  دارید، را کرونا عالئم اگر
 با کنید، تحمل توانید نمی کردید احساس یا و نشد بهتر شما وضعیت اگر.کنید استفادهخدمات از  ۱۱۱ شماره
  کنید مراجعه زیر وبسایت بهروز به اطالعات برای. بگیرید تماس۱۱۱ شماره

www.nhs.uk/coronavirus

دهید نجات را انسانها جان و بمانید خانه در

 اشاره آنها به زیر در که محدودی موارد برای تنها. بمانند منزل در باید همه کرونا، ویروس شیوع از جلوگیری برای
کرد ترک را خانه میتوان  میشود،

کم دفعات به ممکن حد در و ، دارو و خوراک مثل ، ضروری کاالهای خرید

منزل افراد با یا و تنهایی به_ سواری دوچرخه یا و روی پیاده دویدن، مثال برای روز در ورزش یک

 به یا دیدگی آسیب و جراحت خطر از جلوگیری خون، اهداء برای رفتن بیرون مثل، پزشکی ضرورتهای گونه هر
پذیر آسیب شخص از مراقبت و کمک منظور

نباشد پذیر امکان خانه از کار که صورتی در تنها کار محل به رفتن

 تا هستند، پذیر آسیب بسیار یا و باشند مراقبت تحت باید ، دارند قرار خطر تحت اشخاص بندی دسته در که افرادی
شوند خارج منزل از نباید عنوان هیچ به هفته ۱۲

پزشک مطب به دسترسی

 طریق از شما با ابتدا پزشک مطب مثال، برای.شد خواهید مراکز این عملکرد شیوه در تغییراتی متوجه بعد به این از
 برگزار ویدیو طریق از ویا تلفنی را پزشکی جلسات اغلب شهر، پزشکی مطبهای.کرد خواهد صحبت آنالین یا و تلفن

. شد خواهد داده اطالع بیمار به و شده ریزی برنامه باشد، ضروری واقعا که صورتی در نیز حضوری وقت  .میکنند
نمیدهند ارائه را گزینه این فعال کرد، مراجعه آنها به قبلی وقت بدون میشد سابق در که پزشکی مراکز درضمن
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کنید پرهیز احتکار و دارو دادن زیاد سفارش از

 خواست در نرمال حالت مثل و ندهند سفارش نیاز از بیش را خود تکراری داروهای که میکنیم خواهش بیماران از ما
 توصیه شما معالج پزشک اینکه مگر بدهید، سفارش یکبار ماهی و نکنید را دارو میزان افزایش درخواست لطفا.بدهند
باشند کرده این از غیر ای

هستیم شما خدمت در و اینجا ضروری مواقع در همچنان ما

 نیست، خوب حالتان که میکنید احساس یا و هستید خود فعلی سالمت وضعیت نگران اگر که هست مهم بسیار هم هنوز
 خود پستان در را ای توده مثال دارد، سرطان های نشانه که کسی هر. بگیرید تماس خود پزشک مطب با ابتدا حتما

 با باید ، میدهد دست از زیادی وزن طبیعی غیر طور به یا و میبیند خون مدفوع یا و ادرار در یا و میکند احساس
بگیرید جدی و نکنید واگذار شانس به را مساله این. بگیرد تماس خود پزشک مطب

 که هست مهم بسیار و داد خواهیم ادامه شما از مراقبت به ضروری مواقع در که بدهیم اطمینان شما به میخواهیم ما
 درد که مواقعی در مثال برای. بگیرد تماس ۹۹۹ با نیاز صورت در میکند مراقبت شما از که فردی یا و شما خود
 به. دارید صورت یا و دست در بیحسی و صورت افتادگی ، زبان لکنت  شدید، خونریزی بیهوشی، ، سینه قفسه

 به ۹۹۹ با تماس موقع  آن، های نشانه یا و کرونا ویروس داشتن صورت در مناسب، درمانی خدمات دریافت منظور
دهید اطالع نیز آمبوالنس پرسنل به همچنین و اپراتور




