
 ؟تس7چ )COVID-19( د+دج سور'و انورک

 

 . دوش > ;فنت  یاه تنوفع داج(ا ب0س هک تسا +ور*و د(دج انورک

 

 ؟ دوش C لقتنم هنوگچ د+دج سور'و انورک

 

 رد رامWب صخش هسطع ا( و هفQ ماOنه رد سور*و هN ەدولآ تارطق ندش جراخ ق*Bط زا د(دج یانورک سور*و
 زا رامWب صخش h(دزن رد ندشک سفن ا( و ̂حطس نیا سمل تروص رد و دنbش` >  ̂حطس یور رب و شخ\  طWحم
 . دشاN > ملاس درف هN لاقتنا لNاق lmیب و ناهد و مشچ ق*Bط

 

 

 ؟ تس7چ د+دج سور'و انورک ضراوع

 

hنت و هفQ ،بت الومعم   دنvسه ور هN ور نآ اN سور*و انورک نارامWب stuا هک rmراوع
z

 رد سور*و نیا و تسا سفن 
   . دوش > رامWب توف هN رجنم ت(اهن رد و ید�ک �~اسران و ;فنت یاه یاسران ، ه*Bلا تاذ ه|Bجنم داح نارامWب

 

 . دشاN > ەدهاشم لNاق  زور ۱۴ ات m ۲~امز ی هلصاف رد الومعم هWلوا ضراوع

 

 

Qبت               .;فنت �~اسران             .هف. 

 

 ؟مPنک تظفاحم انورک ربارب رد دوخ زا هنوگچ

 ، ;فنت داح یاه تنوفع لاقتنا رطخ شها� یارب هWصوت دنچ  

 :دنک > قدص t�mن سور*وانورک تنوفع دروم رد ��mنچمه هک

 

 تروص رد و )د*راذگN ناهد یولج ار جنرآ و دWنک مخ ار دوخ تسد( ەدWمخ جنرآ اN ،ندرک هسطع ا( هفQ تروص رد .
Nشاد ەارمه ه��m یذغا� لامتسد )Q*اع Nب هتس� رد لاغشآ لطس رد ار نآ ەدافتسا زا دعbاقم رد ار )د*زادنNدوخ ناهد ل 
 .دWهد رارق
 دWنک t�mهرپ نارگ(د اN +و|ور و نداد تسد زا .

  دWنک t�mهرپ ̂غلش یاه نا�م ه��m Nفر زا نا�ما دح ات.



 �(ا�Q چیه تحت ار دوخ ناهد و lmیب، مشچ (دWنزن دوخ تروص هN فWثک و ەدولآ تسد  زگره و �(ا�Q چیه تحت
 ) دWنکن سمل

 

 

 

 

 ؟مPنک تظفاحم انورک ربارب رد دوخ زا هنوگچ

 

 

 دض زا نوباص و بآ ندوبن تروص رد دŴ*ش�) هWناث ۲۰ تدم هN لقا دح ( نوباص و بآ اN بترم روط هN ار ناتیاهتسد
  دWنک ەدافتسا راد ل¥لا یاه ەدننک m~وفع

 

 دشاN هتشاد نا*Bج ەزات ی اوه ات هتشاذگ زاN ار برد و ەرجنپ هتس� Q یاه نا�م و سال� رد روضح تروص رد

 

 هN ار نآ أمتح �~اذغ داوم زا ەدافتسا زا ل�ق و دWنک ەدافتسا ملاس یاه ه(ذغت زا دوخ ندN ©افد متس¨س ت̂*قت یارب
  دŴ*ش� لما� روط

 

 

 ؟ مPهد ماجنا د+ا[ \]اهراY هچ مئالع TUVشاد تروص رد

 

 ن*�tک(دزن هN و دWنک ەدافتسا ¯ارج کسام زا ، د(ا ەدمآ تنوفع هN ەدولآ یاهروشک زا h( زا هتشذگ زور 14 رد ر»ا
 .دWنک هعجارم دوخ m~امرد تامدخ ەدنهد هئارا

 

 یاه ت�قارم ەدنهد هئارا ن*�tک(دزن اN و دWنک ەدافتسا ¯ارج کسام زا ، ;فنت  تال�شم و  بت ، هفQ تروص رد
 .دWنک هعجارم �lشاد±ب

Nهجوت ا Nصوت هWم(ا یاه هlm  حمرد هک �~روص ردWهناخ ط Nکسام زا امتح د*راد روضح قاتا ک( رد یرگ(د درفا 
 دWنک ەدافتسا

  

 : لوادتم تالاوس

 



 ؟ تسا صPخشg ل[اق هنوگچ سور'و نیا

 رد ش´امز آ نیا و تسا دوجوم ام روشک رد µوکولم یا±ش´امزآ ق*Bط زا سور*و انورک صWخش³ یا±هار ²mاح لاح رد
 دشاN > ماجنا لNاق >ومع تشاد±ب ی ەرادا یاه ەاOش´امزا

 

 ؟دراد دوجو نامرد ا+ یnoگش7پ یارب \]وراد ا+آ

 >ومع ط(ا�Q هN هجوت اN مزال یا±نامرد و تسا ەدش` صخشم یرامWب نیا یارب rاخ �~وراد نامرد ²mاح لاح رد
 .دوش > لامعا رامWب

  ؟دراد دوجو کPتویب sUنآ ا[ یرامPب نیا نامرد ناqما ا+ا

 .دوش ¶ن ەدافتسا اه سور*و زا �+ان یاه تنوفع نامرد ا( ی�tگولج یارب اه کWتویب �lنآ زا

 

 

 ؟دراد دوجو سور'و نیا یارب sVسwاو ا+آ

 زونه نسsاو فشک ت±ج رد تاعلاطم ، لاح نیا اN  .درادن دوجو COVID-19 لNاقم رد تظفاحم یارب lmسsاو چیه
 .دراد همادا

 

؟دنxسه سور  ین و' ا ه[ التبا رطخ ضرع  م رد ی  دارفا   هچ
 

 . تسالاN راWس� نمزم یرامWب هN نا( التبم و دنملاس دارفا رد تنوفع هN التبا رطخ ەدمآ تسد هN تاعالطا قبط

 

 

 

|ناخ تاناویح ا+آ   
}

 C؟دنشا[ انورک ع~یش لماع دنناوت  

hناخ تاناویح یالتبا رب lmبم یدهاوش چیه ،²mاح لاح رد
z

 اما .درادن دوجو انورک سور*و هN ه|Bگ ا( گس دننام 
hناخ تاناویح اN +امت ره زا سÀ هک تسا �tهب هش¨مه

z
 رد ار امش مادقا نیا .دŴ*ش� نوباص و بآ اN ار دوخ ناتسد ،

hناخ تاناویح ��mب ک�tشم یاهی�stاN ربارب
z

.دنک> تظفاحم اهناس`ا و   

 

 



؟دنک یnoگولج انورک ه[ التبا زا دناوتC کمن ا[ sVیب بترم یوشxسش ا+آ  

 دوجو یو*ر تنوفع ا( انورک سور*و هN التبا زا کمن اlm Nیب مظنم یوشvسش تعنامم رب lmبم Âردم و دنس چیه .�tخ
Âدروخامt� Qع*Q یدوبهب هN دناوت> کمن اlm Nیب مظنم یوشvسش هک دهد> ناش` یدودحم دهاوش هتبلا .درادن

z
 

دنک کم�  

 

 

 

 ی هحفص ا( و �lن�tنیا سردآ هN دWناوتیم امش  د(دج سور*و انورک دروم رد �tش¨ب تاWئزج اN تاعالطا تفا*رد یارب
 .دWنک هعجارم ام مار»اتسÃیا

hsgm.saglik.gov.tr 


