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نشانه هایی از ویروس کرونا گرفته اید؟ شما و اعضای خانه الزم 

است خود را ایزوله نمایید. 

درصورتیکه دچار سرفه، تب باال یا از دست دادن حس چشایی یا بویایی شده یا تغییری در آنها 

حس می کنید، باید خود و اعضای خانه در خانه بمانید و فوراً تست بدهید. می توانید این کار را از 

طریق NHSinform.scot/test-and-protect یا در صورتیکه دسترسی آنالین ندارید، از 

طریق تماس با 2816 028 0800 بانجام برسانید. باید خود و کل اعضای خانه همچنان در خانه 

بمانید تا نتایج تست بازگردد. 

همینطور، درصورتیکه با کسی زندگی می کنید که تست وی مثبت شده است یا اگر در کشوری 

بوده اید که در لیست قرنطینه قرار دارد، باید خود را قرنطینه نمایید. حتی اگر هیچگونه عالمتی از 

نشانه های ویروس کرونا نداشته باشید.

تا چه مدت باید خود را ایزوله یا قرنطینه نمایم؟

اگر دارای عالئم ویروس کرونا هستید، تا 10 روز در خانه خود بمانید. دیگر اعضای خانه، 

درصورتیکه عالمتی در آنها بروز کرد، الزم است تا 14 روز در خانه بمانند. این موضوع شامل 

هرکسی که در خانه شما زندگی می کند، می شود.

چگونه خود را ایزوله یا قرنطینه نمایم؟

خود-ایزوله سازی یا قرنطینه یعنی ماندن در خانه بطور تمام وقت، بدون آنکه کسی از اعضای 

خانه وارد شود. 

 به مغازه ها سر نزنید یا فرزندان خود را به مدرسه نرسانید، حتی اگر ماسک یا پوشش 	 
صورت داشته باشید، تا وقتی که نتیجه تست بدست شما برسد.

 به مدرسه یا مهد کودک نروید	 

 سگ خود را به پیاده روی نبرید	 

 اجازه ندهید کسی بخاطر آوردن خرید شما، مراقبت از بچه ها یا بخاطر هرگونه دورهمی وارد 	 
خانه شما شود.
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قباًل برنامه ریزی داشته باشید 

درصورتیکه الزم است خود را ایزوله یا قرنطینه نمایید، بهتر است چیزهایی را قبالً در خانه آماده 

نمایید. این چیزها باید عبارت باشند از:

 داروهایی که معموالً در خانه دم دست شما هستند	 

 تدارکات اصلی غذایی 	 

 شماره تماس افرادی که می شناسید، جهت آوردن اقالم خرید )باید اقالم خرید را بیرون 	 
درب ورودی خانه بگذارند( و پیاده روی سگ.

حمایتهای مالی

اگر نیاز به ایزوله یا قرنطینه داشته باشید، کارفرما موظف است به شما کمک کند. شما هم از 

پرداخت قانونی استعالجی خود برخوردار خواهید بود. 

اگر در قشر پایین درآمد قرار گرفته باشید و تست و حفاظت )Test & Protect( دستور قرنطینه 

یا ایزوله داده باشد، از حمایت مالی خود-ایزوله سازی )Self-Isolation Support Grant( بمبلغ 

500 پوند برخوردار خواهید شد. حتی اگر تحت هیچ یک از صندوقهای دولتی قرار نداشته باشید، 

باز هم این حمایت شامل حال شما خواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر، از طریق 

4000 111 0800 با خط امداد ملی National Helpline تماس بگیرید. 

تماس های کلیدی پشتیبانی

اگر در طول مدت ایزوله یا قرنطینه، کسی را ندارید که به شما در موارد غذا یا دارو کمک کند، از 

طریق 4000 111 0800 با خط امداد حمایتهای ملی )National Assistance Helpline( تماس 

بگیرید )دوشنبه تا جمعه، 9 صبح تا 5 بعد از ظهر(. 

اگر نگران مسئله بهداشت روانی خود هستید، به clearyourhead.scot مراجعه کنید

اگر نگران مسئله بهداشت روانی فرزند خود هستید، به parentclub.scot مراجعه کنید

 اگر مورد سوء استفاده های خانگی قرار دارید، به 1234 027 0800 زنگ بزنید یا به

sdafmh.org.uk مراجعه کنید 

همچنین می توانید با گروه جامعه محلی خود تماس بگیرید. آنان یا خود به کمک شما می آیند یا 

افرادی دیگر را برای کمک رسانی معرفی می نمایند.


