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 /سرماخوردگیو فصل زکام کرونادر باره ویروس  دھیو آگھی اطالعات جدید
 

. این فصل سرماخوردگی بھ دلیل گزارش ھای اخیر در باره ویروس جدید سرماخوردگی قرار دایمو  زکامفصل ما در جریان 
 یمعال . عالیم آن مشابھ بھباشدھا میخانواده بزرگی از ویروس کرونایروس رسد. وپیچیده بھ نظر می)، Coronavirus( کرونا

ین ویروس باشد. ا، بشمول تب، سرفھ، ریزش بینی، سردردی، گلودردی و نفس تنگی یا مشکل در تنفس میزکام/سرماخوردگی
تن احتمال قرار گرف برای عموم مردم آمریکا، کھشد.  تشخیصچین،  یئبھو، ایالت ووھانشھر  تنفسی برای نخستین بار در

جنوری  ۲۸( اکنونتا  رسد.بسیار کم بھ نظر می کرونا، خطر صحی آنی از ویروس شان در معرض این ویروس اندک است
 ) ھیچ موردی از ویروس کرونا در شھرستان سکرمنتو گزارش داده نشده است.۲۰۲۰

 
اگر کودک تان مریض است لطفاً او را بھ مکتب/مدرسھ نفرستید. نگھداری کودک مریض تان در منزل ، بخاطر داشتھ باشید

 آموزان و کارکنان ما بسیار مفید است.برای صحت و سالمتی دانش
 

عبارتند  )Flu( زکام راه برای جلوگیری از شیوع بیماری )، بھترینCDCگیری بیماری ھا (طبق اعالم مرکز کنترول و پیش
 از:

 
 از تماس نزدیک با افراد بیمار خودداری کنید، یا اگر خود تان بیمار ھستید با دیگران تماس نگیرید ●
 با آب و صابون بشویید ،مکرراً ، ثانیھ ۲۰دستان تان را برای حداقل  ●
 ھا، بینی یا دھان تان خودداری نمائیداز تماس با چشم ●
شانید بپوبا آرنج  در جریان عطسھ یا صرفھ، دھان تان را بپوشانید. بھتر استدر ھنگام صرفھ یا عطسھ دھان تان را  ●

 ھای تان بھ ویروس آلوده نگردد.دست تا
باید از ماسک فرد مریض عام ظاھر شوید،  محل تردددر ، در زمان مریضیمجبور ھستید کھ  اگر شما یا کودک تان ●

 د.استفاده کن
 

ھای متداول در سایت مرکز ھا و پاسخبخش پرسش)، oronavirusCویرسو کرونا (برای کسب اطالعات بیشتر راجع بھ 
 مراجعھ کنید. ویب سایت وزارت بھداشت عمومی کالیفرنیایا بھ  ) را مطالعھ نمودهCDCگیری بیماری ھا (کنترول و پیش

 
 


