ویروس جدید کرونا COVID-19

دستورالعم لها برای افراد باالی  ٧٠سال

اف راد باالی  ٧٠سال باید اکیدا از ق رار ت ن
گرف� در معرض ویروس کرونا خودداری کنند .در صورت ابتالی اف راد مسن بە ویروس
ها� که باعث ت
جدی باالتر است ن
بس�ی شدن در
یع� عارض ه ی
کرونا ،در مقایسە با اف راد جوانتر ،بهم راتب ریسک بروز عارض ههای ّ ِ
بیمارستان بشوند یا ت
ح� جان شخص را تهدید کنند.
هیات دولت کشور فنالند دستورالعمیل را جهت حفاظت از اف راد باالی  ٧٠سال صادر کرده است .طبق این دستورالعمل اف راد باالی
جا� که ممکن است با اشخاص دیگر ارتباط و تماس نزدیک نداشته باشند ،به عبارت دیگر خود را در
 ٧٠سال موظف هستند تا ی
ش�ایطی همسان با قرنطینە ق رار دهند.

اگر سن شما بیش از  ٧٠سال است

•با افراد دیگر رو در رو مالقات نکنید و از رفت و آمد در یب�ون از ن ز
م�ل خودداری نمایید.
•از نزدیکان و همسایگان خود برای انجام امور روزمرە ،درخواست کمک کنید.
ین
مسئول� شهر محل اقامت خود درخواست کمک کنید ،برای مثال برای تهیه خوراک و مواد
•در صورت نیاز از
غذا� یا مراجعه به داروخانه یا درمانگاه ناچار
غذا� یا مراجعه به داروخانە .اگر برای تهیه خوراک و مواد ی
ی
هستید خودتان شخصا یب�ون بروید ن
زما� را انتخاب کنید که رفت و آمد دیگران در این مکانها ت
کم� باشد.
داروها� که با نسخە پزشک تجویز شده باشند ،م یتوانید به شخص دیگری وکالت بدهید .وکالت
•برای تهیه
ی
ن
هم� سامانه
دادن پس از این که در سامانەی Suomi.fi/valtuudetهویت خود را احراز کردید و از طریق ی
امکانپذیر است.
•جهت کاهش خطر ابتال ،دستورالعم لهای عمومی را ی ز
ن� رعایت کنید.
جا�کە برایتان ممکن است در داخل ن ز
م�ل تحرک داشتە باشید .اما اگر برای قدم زدن و
•ب هخاطر بسپارید که تا ی
هواخوری از ن ز
م�ل یب�ون م یروید از ارتباط نزدیک با اشخاص دیگر اجتناب کنید.
•با نزدیکان خود ن
تلف� یا از طریق آنالین در تماس باشید.

گ
استثنا� ،حامیان مهمی هستند تا امور روزمره زند� خوب پیش بروند .همە اف راد وظیفه دارند
همسایگان و نزدیکان در این ش�ایط
ی
کە مخصوصا اشخاص مسن و ن
کسا� را که مقاومت بدنشان ضعی فتر از دیگ ران است مورد توجە ویژه ق رار دهند .مقاومت بدن
م یتواند ب رای مثال بە دلیل وجود بیماریهای زمینەای تضعیف شود.

اگر از خویشاوندان یا نزدیکان فرد باالی  ٧٠سال هستید

ین
همچن� از تماس با دیگر افرادی کە در صورت
غ� ض�وری با افراد باالی  ٧٠سال اجتناب کنید و
•از مالقاتهای ی
ابتال به بیماری ،خطرات جدی آنها را تهدید م یکند.
•برای مثال ،ن
تلف� یا از طریق آنالین با آنها در تماس باشید.
•اگر هیچ راه دیگری به جز مالقات حضوری وجود ندارد از دست دادن ،در آغوش کشیدن و سایر تماسهای
دس�س نباشد ن
نزدیک خودداری کنید .اگر ماسک ط� در ت
بی� و دهان خود را با دستمال ی کبار مرصف
ب
بپوشانید.
•اگر پرستار خویشاوند خود یا دستیار شخیص فرد دیگری هستید خطر احتمال ابتال به بیماری را به علت
داش� با افراد دیگر ،مد نظر داشته باشید .ت
تماس ت ن
ح�االمکان از تماس نزدیک با افراد دیگر اجتناب کنید.
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