
 ویروس کرونا
 خانوار خود را ایزوله کنید

در خانه بمانید
 اگر شما یا هریک از افراد خانوار شما تب دارید یا جدیداً 

سرفه های مداوم دارد – حتی اگر شدت آن در حد متوسط است

  همه اعضای خانوار شما حتماً باید به مدت ۱۴ روز در خانه بمانند
و از دیگران دور باشند.

به پزشک عمومی، بیمارستان یا داروخانه مراجعه نکنید.  

  برای بررسی عالئم خود و پیروی از توصیه های متخصص، 
 به وب سایت nhsinform.scot مراجعه کنید. فقط در 

 صورتی با NHS 24 (111) تماس بگیرید که نتوانید آنالین 
شوید یا عالئم شما تشدید یافته باشد.

  با عدم برقراری تماس با افراد سالخورده و افرادی که
دچار مشکالت سالمت هستند، از آنها محافظت کنید.

 در آدرس nhsinform.scot/coronavirus اطالعاتی
 پیرامون نحوه ایزوله کردن خانوار خود مشاهده کنید
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