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 Covid-19 دراوم ساسا رب 6ومع تشادهب م"ت 
 GH 2021ماتFس 2
 
 دPیأت ووه و نوتیارب رد ار COVID-19 دFدج دروم 908 ام )?<مات>س 1 رد ەدش 678نم یاه ەداد ساسا رب( توا 27 ات زور 7 رد
 :تسه نیا .مFدرک

 تسا هتشاد شها[ ٪29 هتشذگ زور تفه رد •
dتفه خbن لداعم •

e
 نhاس 100،000 ره رد 311.2 

• iبونج زا رتالا l8mn دوب100،000  رد 284.4 هک 
 دوب 312.9 100،000ره رد هک ، ناتسلrنا یارب خbن هi کFدزن •

 دراد QRعم هچ وو' و نوتیارب یارب نیا
  
 شوخ ?<خ نیا .تسا ناتسلrنا y|}گناPم هiاشم xyاح لاح رد ام خbن و تفاF شها[ رهش رد COVID-19 دPیأت رگFد هتفه نیا
 هn i<ش�ب تشگزاi و اه ەراونشج و تالPطعت زا n<ش�ب تشگزاi اi و تسا هتفاF ش�ازفا اه ەدنورپ دادعت ، لاح نیا اi .تسا دFدمآ
 .دiاF ش�ازفا لما[ روط هi ەدنیآ یاه هتفه رد دناوت � رما نیا ، را[ لحم و لPصحت لحم
  
 ەدFد حطس زا رت y|}یا� و ل�ق هتفه هiاشم ، دنراد نامرد هi زاPن ام �حم ناتسرامPب رد COVID-19 |<ثأت یارب هک �yارامPب دادعت

 .دوب هتشذگ ناتسمز رد ەدش
  
 نیا .تسا n<ش�ب راPس� ناتسرامPب رد یn<س� و یدج یرامPب هi التبا رطخ شها[ رد نویسان�سhاو همانرب هک دهد � ناش� نیا
 .دنهدi داهنش�پ ضحم هi ار نسhاو دFاi همه هک دنک � هتسجرب هتکن
 
 دUدج WXامن'ار - هسردم دUدج ەرود
  
iدودحم شها[ اFیاه ت COVID-19 ، م یاه ��امنهار تلودbطو� iظنت هPتسا ەدرک حالصا ار شزومآ تام. 
  
 ەا¢آ ، د¡ ک ش�امزآ تامازلا هلمج زا ، دوخ دFدج تا��ترت دروم رد ار اه ەداوناخ مPقتسم روط هi �حم یاه ەدکش�اد و سرادم

 .دننک �
  

 COVID-19 عــــ¡l تس¥ 2 دوش � هPصوت جلا[ و هطسوتم ەرود نازومآ ش�اد هi ، دندرگ �رب y|<یا� ەرود زاغآ رد اهنآ هک �اrنه
dتفه ش�امزآ راi ود نآ لا�ند هi و )ادج مه زا زور 5 ات 3( لحم رد

e
 .دنهد ماجنا هناخ رد 

  
 لقن و لمح و �ومع لقن و لمح رد رتالاi و هلاس 11 ناناوج یارب شوور ندPشوپ ، تس�ن �yوناق مازلا کF رگFد هچر»ا
 دوش � هPصوت و دور � راظتنا جلا[ و هسردم هi ¯اصتخا
 
 :تسا ر¡ز دراوم لماش �م تا|<یغت

 دوش ³ن هPصوت رگFد مهبم ناFا� و عوl8 یاه نامز و اه با�ح •
 و �مع یاه سرد رد لاس یاه ەورگ و اه سال[ ریاس اi و دنشاi هتشاد مه اi ار راهان و تحاn<سا تقو رگFد راi دنناوت � نا[دوک •

 دننک تکl8 شزرو
 تس�ن مزال نا´دننک دFدزاi اF نادنمرا[ یارب رگFد ەرهچ ششوپ •
 ت�ثم هج6Pن ر»ا اما ، دنرادن دوخ یزاسادج هi یزاPن ، دنوش � هتخانش کFدزن سامت کF ناونع هi هک �yازومآ ش�اد و نادر»اش •

iدشا ، iاFش�امزآ د PCR دننک ادج ار دوخ و دنهد ماجنا ار 
 
 هi ، جلا[ اF هسردم هi نازومآ ش�اد تشگزاi ماrنه دور � راظتنا هچنآ دروم رد n<ش�ب تاعالطا بسک یارب
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