
 

 ناملسم عماوج ھب طوبرم تاعالطا
 

 ریاس ناونع ریز ناضمر کرابم هام دروم رد لوادتم یاھشسرپ ھب دنس نیا
 .دھدیم خساپ )COVID-19( ١٩-دیووک نارود رد یبھذم و یگنھرف تامادقا

 
 رثکادح یاھعمج رد ناضمر هام رد ای دنھد شرتسگ ار دوخ )بابح( میرح دنناوتیم ناناملسم ایآ

  ؟دنیآ مھ درگ هرفن ١٠
 ای نییآ یرازگرب تھج رتشیب دارفا ندرک دراو یارب ار دوخ میرح ھک درادن دوجو ناکما نیا ھنافسأتم
  .دیھد شرتسگ یبھذم مسارم
 دوخ کیدزن ٔهداوناخ اب دیناوتب ات دبای شرتسگ ٣ رادشھ حطس لوط رد دناوتیم امش یگناخ میرح
 تیامح هدنامادج دارفا زا ای دیروایب دوخ میرح ھب ار یناگدننک تبقارم ،دینک رارقرب طابتراً اددجم
 .دنامب یقاب یصاصتخا و کچوک دیاب ھشیمھ میرح نآ .دینک
 .دنوشیم بیغرت دوخ میرح رد و ھناخ رد ناضمر هام تانوئش تیاعر ھب ناناملسم

 
 ؟دنوش عمج مھ رود حیوارت و اشع ،راطفا یارب دنناوت یم ناناملسم ایآ

 دارفا اب ییامھدرگ ھنافسأتم اما دیوش عمج مھ رود ناتمیرح دارفا اب دیناوت یم اشع و راطفا یارب امش
 .تسین نکمم ناتمیرح زا جراخ
 لاقتنا یارب ییالاب رایسب رطخ یبھذم یاھتیلاعف یارب تاعامتجا ،یبھذم یاھهورگٔ ھمھ دننام
 و راطفا یاھزامن یرازگرب تھج ناناملسم .دنراد ٣ رادشھ حطس رد یتح )COVID-19( ١٩-دیووک
  .دنوشیم بیغرت دوخ میرح رد حیوارت و اشع

 
 یراذگھلصاف نیناوق تیاعر تروص رد یبھذم نکاما ریاس و دجاسم ،٣ رادشھ حطس ماگنھ ایآ
 ؟دنوش زاب دنناوتیم یعامتجا
 یقاب ھتسب دیاب ٣ رادشھ حطس ماگنھ یبھذم نکاما ریاس و دجاسم ھلمج زا ،نکاما ھمھ .ریخ ھنافسأتم
 و دجاسم نیا ھب دنناوت یم ،یبھذم تامدخ نیالنآ ھئارا یاربً الثم ،راک یارب دجاسم نانکراک .دننامب

 لاح رد ،نیالنآ فلتخم یاھشور زا هدافتسا اب تدابع یاھناکم زا یرایسب .دنورب یبھذم نکاما ریاس
  .دنتسھ تاعامتجا زاین عفر

  



 

 لبق رافغتسا و دنورب دارفا رادید ھب دنناوتیم یبھذم ناربھر رگید و ناماما ،٣ رادشھ حطس رد ایآ
 مسارمً اصخش دنناوت یم اھنآ ایآ و ؟دنھد ماجنا اھهاگشیاسآ و اھناتسرامیب ردً اصخش ار گرم زا
 ؟دننک هرادا ار هزانج عییشت
 یدوز ھب و تسا ھیھت تسد رد ٣ رادشھ حطس تحت گرم زا لبق رافغتسأ ھئارا هرابرد ییامنھار
  .دوشیم رشتنم
 ماجنا ار هزانج عییشت و لسغ دنناوت یم ھک یدارفا ییاسانش یارب یراپسکاخ مسارم یرازگرب ناریدم
 لصاح نانیمطا ات دننکیم تراظن و ییامنھار ار اھنآ و درک دنھاوخ یراکمھ ناملسم عماوج اب دنھد
  .تسا هدش ماجنا نمیا یشور ھب راک نیا ھک دننک
 ریدم ابً افطل .دننک هرادا ار یراپسکاخ مسارم دنناوتیم دجاسم ناماما ،٣ رادشھ  حطس نامز رد
 ٣ رادشھ حطس تامازلا مامت ھک دیوش نئمطم ات دینک یراکمھ دوخ یراپسکاخ مسارم یرازگرب
  .یراپسکاخ مسارم رد رفن ١٠ رثکادح روضح ھلمج زا ،دوشیم هدروآرب

 
  ؟دوب دنھاوخ دوخ یاھهزاغم ندرک زاب ھب رداق لالح یاھیباصق ایآ
 تحت دیاب لغاشم ریاس دننام زین اھنآ .دنوش زاب ٣ رادشھ حطس ماگنھ دنناوتیم لالح یاھیباصق ،ھلب
  .دننک تیلاعف ٣ رادشھ حطس تامازلا
 دنناوتیم اھنآ .دننک تفایرد نفلت قیرط زا ای نیالنآ تروصب ار تاشرافس دنناوتیم لالح ناباصق
 .دریگب لیوحت هاگشورف زا جراخ زا ار دوخ دیرخ دناوتیم یرتشم ھکنیا ای و دنھد لیوحت ار اھدیرخ
  .دنوش هزاغم دراو دنناوتیمن نایرتشم
 تامازلا تیاعر ینعی نیا .دننک راک ینمیا تیاعر اب دیاب لالح ناباصق ،راک یاھلحمٔ ھمھ دننام
 .ینمیا و یتشادھب تادھعت ریاس ندرک هدروآرب و یناگمھ تشادھب بسانم

 
 فلتخم یاھانب ای اھنامتخاس زا دنناوتیم دجاسم ایآ ،دھد خر ٢ رادشھ حطس نامز رد رطف دیع رگا
  ؟دنناجنگب ار رفن ١٠٠ نامتخاس رھ رد ات دننک هدافتسا دوخ یاھلحم رد دوجوم
  .تسا ناسکی اھییامھدرگ ریاس اب رطف دیع یارب ییامھدرگ یرازگرب تامازلا
 رثکادح زا دیابن عمج رھ رد رضاح دارفا لک دادعت ،دھد خر ٢ رادشھ حطس نامز رد رطف دیع رگا
 .میشاب دنبیاپ دوجوم یاھتیدودحم فدھ ھب مینک یعس ھک تسا مھم .دوش رتشیب ،زاجم
 یدورو ،نامتخاس رھ ھک دوشیم ضرف رگید ییامھدرگ کی زا ادج ینامز اھنت ییامھدرگ کی
 )ھناخزپشآ و یتشادھب سیورس دننام( دوخ یصاصتخا تاناکما زا ،ھتشاد ار دوخ یصاصتخا
 رگید رد رضاح یاھهورگ اب ھجو چیھ ھب نامتخاس کی رد رضاح دارفا و ،دشاب رادروخرب

  .دشابیم زین لحم کرت و دورو ماگنھ طابترا لماش نیا ،دننکن رارقرب طابترا اھنامتخاس


