
 اطالعات مهم در مورد کوروناویروس
 

 

 دولت انگلستان برای حفظ امنیت مردم و کمک به جلوگیری از شیوع کروناویروس
 راهنمایی هایی صادر کرده است

 

 کاری که شما باید انجام دهید :

  
 • در خانه بمانید

 • فقط برای غذاهای ضروری ، نیازهای پزشکی ، کارهای ضروری و یک شکل
 ورزش در روز به بیرون بروید.

 • 2 متر از افراد دیگر جدا بمانید.
 • به محض ورود به خانه دستان خود را بشویید - حداقل 20 ثانیه این کار را انجام دهید
 حتی اگر عالیمی نداشته باشید ، می توانید ویروس را گسترش دهید. در صورت داشتن

 خانه از خانه خود خارج نشوید:
 • درجه حرارت باال - به  این معناست که احساس گرما می کنید تا به سینه یا پشت خود

 لمس کنید
 • سرفه جدید و مداوم - این به معنی سرفه زیاد بیش از یک ساعت یا 3 یا بیشتر قسمت

 سرفه در 24 ساعت است (اگر معموًال سرفه دارید ، ممکن است بدتر از حد معمول
 باشد) 

 

  

 فقط می توانید  بیرون بروید برای:

  • خرید ملزومات اساسی

 



 • مراجعه ضروری به داروخانه (قبل از مراجعه به اولین جلسه برای جراحی به پزشک
 یا بیمارستان مراجعه نکنید)

 • کار کنید (جایی که این کار کامًال نمی تواند از خانه انجام شود)

 • روزانه یک بار ورزش کنید ، به تنهایی یا با اعضای خانواده خود (در نزدیکی خانه
 خود: پیاده روی ، دویدن یا چرخه)

 شما باید از نظر اجتماعی فاصله بگیرید:
 • از تماس با شخصی که عالئم بیماری کروناویروس را نشان می دهد خودداری کنید.

 این عالئم شامل درجه حرارت باال و / یا سرفه جدید و مداوم است
 در صورت امکان از استفاده غیر ضروری از وسایل نقلیه عمومی خودداری کنید

 • از تجمع بیش از 2 نفر خودداری کنید
 • از تجمع با دوستان و خانواده خودداری کنید. با استفاده از فناوری از راه دور مانند

 تلفن ، اینترنت و رسانه های اجتماعی در تماس باشید

  
 • اگر مزایای مسکن دریافت می کنید ، باید طبق معمول ادامه یابد

 • اگر در خانه های اجاره ای خصوصی زندگی می کنید ، صاحبخانه اجازه ندارد تا سه
 ماه آینده شما را اخراج کند

  
  

 مزایای رفاه :

 • اگر از قبل ادعایی دارید ، نیازی به مراجعه به نشانه کار مرکز پالس نیست یا با
 مربی کار خود مالقات خواهید کرد

  • اگر در مورد ادعای جدید خود سؤالی دارید ، با شماره تلفن 0800 3285644
 تماس بگیرید یا پرس و جو خود را در مجله خود قرار دهید و DWP با شما زنگ می

 زند
 • اگر به عنوان بخشی از ادعای جدید خود در مورد اعتبار جهانی ، به مدارکی نیاز

 دارید ، از طریق مجله از طریق تلفن یا دیجیتالی از شما حمایت می شود

 



  
 اگر مجبور هستید در خانه بمانید ، راهنمایی کنید: 

 در صورت نیاز به پشتیبانی ، می توانید با شماره تلفن 01642 729777، 7 روز در هفته
 (9 صبح تا 5 عصر) ، یا به Helpboro@middlesbrough.gov.uk با ایمیل

 تماس بگیرید.
  
  
  
  
  

 لطفًا توجه داشته باشید که این اطالعات از تاریخ 2 آپریل 2020 صحیح است
http://www.middlesbrough.gov.uk :برای اطالعات بیشتر به ویب سایت ما مراجعه کنید 

  
 

LANGUAGE: DARI 

 


