
 اطالعات مهم درباره ویروس کرونا (کوید - ١٩)

 

 دولت انگلیس دستورالعمل زیر را جهت حفظ ایمنی مردم و کمک به جلوگیری از پخش ویروس کرونا (کوید -

  ١٩) صادر کرده است.

  چه کارهایی می  بایست انجام دهید:

  در خانه بمانید●

 فقط برای خرید مواد غذایی ضروری، نیازهای پزشکی، کار ضروری و انجام روزانه یک نوع ورزش●

  از خانه خارج شوید.

  دو متر (۶ فوت) از دیگران فاصله بگیرید●

  دستهایتان را به محض رفتن به خانه - حداقل به مدت ٢٠ ثانیه بشویید●

 حتئ اگر نشانه های ابتالء هم نداشته باشید می  توانید ویروس را پخش کنید. در صورتیکه هر یک از این عالیم را

  دارید خانه را ترک نکنید:

 تب باال - یعنی روی و پشت سینه تان را که لمس کنید گرم و دمای باال دارد●

 سرفه جدید و مداوم - یعنی  سرفه خیلی  زیاد به مدت بیشتر از یک یا  ٣ساعت، یا  سرفه های بیشتر●

 طی٢۴  ساعت (اگر معموال سرفه می  کنید، در صورت ابتال به این ویروس ممکن سرفه هایتان بدتر

 شود) 

  فقط می  توانید در موارد زیر از خانه خارج شوید:

  خرید اقالم ضروری و اصلی ●

  ضرورت رفتن به داروخانه (قبل از هماهنگی تلفنی به درمانگاه دکترتان یا بیمارستان نروید)●

  کار (در صورتیکه به هیچ وجه نمی  توانید کارتان را در خانه انجام دهید)●

 یکبار ورزش در روز، به تنهایی یا با اعضای خانواده خودتان (نزدیک خانه تان: پیاده روی، دویدن یا●

  دچرخه سواری)

   باید فاصله خودتان از دیگران را حفظ کنید:

 



 از تماس با فردی که عالئم ویروس کرونا (کوید - ١٩) را نشان می  دهد خودداری کنید. این عالئم●

  شامل تب باال و / یا سرفه جدید و مداوم

  در صورت امکان از استفاده غیر ضروری از وسایل نقلیه عمومی  خودداری کنید●

  از اجتماع بیشتر از ٢ نفر خودداری کنید●

 از دیدار حضوری و اجتماع با دوستان و فامیل خودداری کنید. از طریق تکنولوژی ارتباط از راه دور●

  نظیر تلفن، اینترنت و  فضای مجازی ارتباط خود را حفظ کنید

  از تلفن یا سایر سرویس های آنالین برای تماس با دکتر تان یا سایر خدمات ضروری استفاده کنید●

 

  مسکن:

  اگر کمک هزینه مسکن می  گیرید، طبق معمول قبل ادامه پیدا خواهد کرد●

 اگر در خانه اجاره ای خصوصی زندگی  می  کنید، صاحبخانه اجازه بیرون کردن شما تا سه ماه آینده را●

  ندارد

 

  کمک هزینه  رفاه اجتماعی:

 اگر هم اکنون کمک هزینه می  گیرید، نیاز نیست برای امضا یا دیدن راهنمای کاریابی تان به جاب سنتر●

  پالس     Job Centre Plus بروید

 اگر در مورد کمک هزینه دریافتی تان سوال و درخواستی دارید، به شماره 0800 3285644  تلفن کنید●

 یا سوال و درخواست تان را روی ژورنالتان بگذارید تا از اداره کار و بازنشستگی - دی دبلیو پی  - به

  شما تلفن  کنند

 اگر بعنوان بخشی از درخواست جدیدتان برای یونیورسال کردیت نیاز به مدرک دارید، به شما تلفنی یا●

 دیجیتالی از طریق ژورنالتان کمک خواهد شد

 

  اگر باید در خانه بمانید و نیاز به کمک دارید:

 



 اگر نیاز به کمک دارید، می  توانید هفت روز هفته (٩ صبح تا ۵ عصر) از طریق تلفن 01642 729777, 7، یا

  ایمیل Helpboro@middlesbrough.gov.uk با ما تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

  لطفا توجه کنید این اطالعات از دوم آوریل ٢٠٢٠ معتبر است

http://www.middlesbrough.gov.uk :جهت کسب اطالعات بیشتر به وبسایت ما رجوع کنید  
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