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 ھدف

و یا تشویش دارند کھ عالئم   اشدب )  آنھامواظبت کنندگان  ای( بوده داشتھ  19-کووید  است   ممکن ای بوده 19- کووید  بھ مصاب  کھ یھرکس برایراھنما ورقھ   نیا
 . شود  یم ادی" یطوالن  دیکوو" حیث بھ  ،مداوم عالئم  نیا  .می دھدارائھ مشوره  ،دارنددوامدار 

 یدیکل نکات
 . داشتھ باشید را خوداولیھ   عالئم، ھمچنان 19-دیکوو  بھاولیھ    مصاب شدن   از  پس  ماه ینچند ای  ھفتھ ن یچند شما کھ اتفاق می افتد یزمان  یطوالن دیکوو  •

 . ند است متفاوت ،مختلف درافرادتجربھ میشوند  19-کووید  از   پس ی کھ  عالئم •

 .نباشد  مرتبط  شما 19-کووید  ھی اول عفونت  بودن  شدید زان ی م بھ   است ممکن و  باشد بدتر   افراد یبرخ  در  است ممکن  •

 . است متفاوت افراد ن یب  ی یافتنبھبود   زانیم  و ابندی یم بھبود  ، زمان گذشت   با افراد  اکثر  کھ حاکی از این است  موجود شواھد •

  ر یمس  در  عالئم ن یا  تیری مد در  شما  بھ  آنھا  د،یکن صحبت) GP  ای فامیلی داکتر ( خودمعمول داکتر   با  دیدار یطوالن دیکوو عالئم دی کن  یم احساس  اگر  •
 . کرده میتوانند  کمک ی بھبود

 کووید طوالنی چیست؟ 
  پس از  19-  دیکوو"  حیث بھ ن یھمچن .کنند یم  تجربھ  ، 19-کووید بھ ی اولیۀ شانابتال از پس  ھا ماه ای  ھا ھفتھ ،افراد یبرخ  کھ  است   یعالئم  نامکووید طوالنی، 

  یطوالن عالئم .باشد متفاوت  گرید فرد بھ ی فرد  از است   ممکن یواقع عالئم مگر ، با داشتن عالیم ادامھ میدھند   افراد  از یبرخ  اگرچھ  .شود یم   شناختھنیز  " حاد
 . بردند  ینم رنج   خود19- کووید عفونت از   ھرگز اشخاصی بروز کند کھ   در تواند   یم کووید

 
 ست؟ یچ  یطوالن کووید عالئم

 :میباشند  بھ شمول موارد ذیل یاصل عالئم

 نفس   یتنگ  • 

   سرفھ   • 

 یفرسودگ /یخستگ• 

 حافظھ /فکری  تمرکزمشکالت در • 

 گناه  احساس  ،فشار روحی ،یافسردگ   اضطراب،  -  یخلق رات یی تغ• 

 ذایقھ  ای  ییایبو حس دادن دست از• 

 ی سردرد • 

 خواب  مشکل• 

 نھ ی س قفسھ   درد/قلبضربان    تند زدن /خفقان  حالت  /قلب تپش• 

  جلدی ھایدانھ • 

 ی مفصل  یدردھا و ی عضالن یدردھا• 

  کووید  از ر یغ  یگر ی د لیدال  است ممکن  شما عالئم . نباشد  شما عالئم ھمھ  بھ شمول است ممکن  ستلِ   نیا  در نتیجھ شود، یم  گزارش ز ین  یگر ید  عالئم  حال، نی ا با
 . دنباش داشتھھم  یطوالن

 دارند  یطوالن کووید عالئم کھ اشخاصی یبرا
 2021 پریلا 21 حاد) پس از  19- (کووید  19-کووید جاری  عالئم معلومات راجع بھ

 Dari / درى 
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 رسمی 

 ؟ باشم داشتھ  طوالنی دیکوو کھ  است ممکن کھ  باشم تشویشدرو داشتھ مداوم عالئم اگرچھ باید بکنم 
داکتر شما اگر الزم  . دیبگذار یمالقات قرارداده و معاینات الزم را برای شما بدھد  پاسخکھ  میتواند  بھ سواالت شما    ) GP  ای فامیلی  داکتر( خود معمولداکتر   با

 باشد، ممکن است شما را بھ کمک ھای کھ جریان دارد معرفی نماید.  

 ؟ خواھم داشت یطوالن دیکوو  شھ یھم من ا یآ
  بھ  و دیباش  داشتھ  نظر  تحت را خود عالئم ،بھبود  عدم صورت  در .متفاوت را در بر میگیرد زمان این مدت  مگر ،  بدست می آورند را   کامل  یبھبود مردم اکثر
 کرده میتواند.  کمک  شما  بھ ھا  تیفعال ر یسا  و کار  بھ بازگشت راجع بھ  یر ی گ میتصم  در شما معمول  داکتر   .دیباش  کمک  دنبال

 

 

 این ویب سایت دیدن کنید  از ماندن منیا  نحوه و  کرونا روسیو راجع بھ شتریب معلومات کسب یبرا
19)-(COVID coronavirus –DHHS.vic  <https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus> 

  کرونا روسیو  398 675 1800بھ شمارۀ تلفون اختصاصی  ،ترجمان شفاھی بھ ضرورت صورت در
(COVID-19)  را فشار دھید.   0شده و تماسبھ 

 

   از بازدید کنید ای دیکن اسکن را QR کد گر،ید  یھا زبان بھ معلومات کسب یبرا
19)-coronavirus (COVID -Translated resources –DHHS.vic  

<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19> 

 سوال  نوع ھر یبرا

 )ساعت 24( 398 675 1800 کروناویروس شمارۀ اختصاصی  
 ً  استفاده کنید  عاجل موارد در فقط را) 000( سھ صفر   لطفا

 
  77 36 13یمل رلھ خدمات ذریعھضرورت  درصورتو 651160 1300 نوفیتلبھ   با ،گرید یک شکل در ورقھ نی ا افتیدر یبرا

   Project Management Office Communicationsبھ ای  ،بھ تماس شوید 
 <COVID-19PMO-Communications@dhhs.vic.gov.au>روان کنید  لیمیا. 

 Treasury Place, Melbourne 1 ا،یکتوریو دولت توسط شده منتشر وبا صدوراجازه 
.State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, 21 April 2021© 

  https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus><19) -coronavirus disease (COVID –DHHS.vic: در موجود
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	کووید طولانی چیست؟
	چه باید بکنم اگر علائم مداوم داشته ودرتشویش باشم که ممکن است که کووید طولانی داشته باشم؟

