
Til deg som har fått beskjed om å være hjemme i isolasjon eller 
karantene  
Språk: Dari 

Opprettet: 03/2020 Oppdatert: 02.07.21 

 

 باشند    یخانگ  د ی تجر ای   نهیگفته شده تا در قرنط شانی که برا  یقابل توجه کسان

  مریض شدت ممکن است ب  دیگر بعضی خفیفی دارند ولی  اعراض و عالیم( فقط 19-مبتال به کروناویروس )کووید اشخاص بیشتر 

 . آهسته بسازیمدر جامعه شیوع این عفونت را  پروسه کنیم که می  کوشش. به همین دلیل ما وفات نمایندشوند و حتی 

  ملوث و آلوده ی که شخصمبتال به کروناویروس باید کامالً دور از دیگران بمانند. هر  اشخاص برای جلوگیری از انتقال عفونت، 

 شود، باید قرنطینه شود. می محسوب 

شوید، باید  تجریدما خواسته است که قرنطینه یا از ش شما محل سکونت  شاروالی یا داکتر و قرنطینه اختیاری نیست. اگر  تجرید

را نقض کنند ممکن است به پرداخت جریمه یا    شرایط و ضوابطکه این  اشخاصیکنید. مراعات را  مربوطه های قوانین و توصیه 

 بمانید.  خانه در   تاقانونی از شما خواسته شود  مکلفیت های بدون ممکن است  همچنین شوند. محکوم  حبس 

 یعنی چه؟  ماندن تجریددر  

همخانه  اشخاص بمانید. یعنی شما نباید به دیگران، حتی  تجریدشود که در می کروناویروس شوید، از شما خواسته  مصاب به اگر 

و   تشناب غذا بخورید و ترجیحاً از حمام، اطاق بمانید، در همان  و مجزا  مستقل اطاق خود، نزدیک شوید. شما باید در یک 

کمک باید از مراقبت   محتاج بهاشخاص ردساالن یا و است. خ منعبرای شما  خانه از  ده نکنید. خارج شدنپزخانه مشترک استفاآش

 شوند.  نورمال مستفید

 کند. می مکان مناسب به شما کمک یک برای پیدا کردن  شاروالی نداشته باشید،   تجرید مکان مناسبی برای شما اگر 

کردید   مریضی و ناخوشی . اگر احساس  نمیباشید ملوث و آلوده کند که شما دیگر  تصدیق داکتر که  پیدا میکندتا زمانی ادامه  تجرید

چنان  اشخاص  بعضی. شویدتماس به ( 117 116نمبر العاده ) فوق  ایمرجنسی یا داکتر داشتید، با   صحی ضرورتیا به کمک 

 است. داکتر  بر عهده  حصه در این   اتخاذ تصمیم مراجعه کنند.   شفاخانهشوند که باید به می ناخوش 

.  میسازد  باخبرتماس«   ردیابی» مکلفیت شما را از   شاروالیکروناویروس هستید،  مصاب به مریضیاگر به شما گفته شود که 

با   جدیداً که   اشخاصی تمامهمخانه شما و اشخاص  باید تمام.  میباشداز شیوع عفونت ضروری  وقایه و جلوگیری این اقدام برای 

 نطینه شوند. اید، قرآنها تماس داشته 

بین شما تفاهم وجود داشته باشد بنابراین، ابهامات خود  فیمااست که   ضرور . محرمانگی میباشداصول   رعایت به  مکلف شاروالی 

 درخواست ترجمان نمایید.توانید می ، درک لسان برای شما سخت استبرطرف کنید. اگر  ذریعۀ پرسیدن سوال را 

 در قرنطینه بودن یعنی چه؟ 

که از   میشود  اشخاصی شامل  همچنین اید، باید قرنطینه شوید. این قانونشما گفته شود که در معرض عفونت قرار گرفته اگر به  

همخانه،  اشخاص ، حتی تمام اشخاصکنند. قرنطینه به این معناست که فاصله فیزیکی را از می سفر  ناروی کشورهای دیگر به 

استثنا   از این مسئله را دریافت کنند، ممکن است  نورمال های ه باید مراقبت کمک ک  محتاج به اشخاص  ردساالن و وحفظ کنید. خ 

 شوند. 

را خودشان باید پرداخت کنند.  هوتل  مصارف البته  ،شوندقرنطینه  هوتل  باید چند روز در  نارویبه  داخل شدناز   بعداشخاص 

همخانه  اشخاص های مشترک با اق طداشته باشید و از ا و جداگانه  مستقلاطاق قرنطینه شوید، باید ترجیحاً  خانه اگر قرار باشد در  

قرنطینه، به شما  هوتل   مثلدیگری،  محلاین موارد در محل سکونت شما ممکن نباشد، ممکن است  رعایت استفاده نکنید. اگر 

 پیشنهاد شود. 

 خواهد بود.  منعهای دیگر فعالیت در  اشتراکیا مکتب حضور در محل کار یا 

 خواهد بود.  منعیا قایق(  طیاره، تراموا، مترو، قطار،  بسعمومی ) ترانسپورتیشن ط استفاده از وسای 

 حفظ کنید.از دیگران متری را  2تنهایی از خانه خارج شوید ولی باید فاصله  توانید به می 

به   خانه که آن وسایل در  و تنظیم کنید ترتیبقسمی را تهیه کنند یا  مورد ضرورت شما شما باید از دیگران بخواهید که وسایل 

 ضروری باشد، باید فاصله از دیگران را حفظ کنید و ماسک بپوشید.   دواداده شود. اگر تهیه غذا یا  تسلیمشما 
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کروناویروس ضروری   اعراض و عالیم به محض مشاهده  همچنینآن، و ختم   از شروع قرنطینه و پیش از تست بعددر اشتراک 

کروناویروس در مدت قرنطینه   اعراض و عالیمبه  مصاب شدنکروناویروس رایگان خواهد بود.  تست . در این صورت میباشد

بمانید. اگر پیش از دریافت   یدتجرباید در  تست زمان دریافت نتیجه  الی بودن شما خواهد بود.  ملوث و آلودهاحتماالً به معنای 

 . شویدتماس  داکتر خود به، باید با صحی پیدا کردیدبه مراقبت   ضرورت  شوید یا تست مریضنتیجه 

یک  کشد. اگر نتیجه می یا آخرین نوبت قرار گرفتن در معرض عفونت، طول  ،نارویاز ورود به  بعدروز  10قرنطینه معموالً  

نداشته باشید،   اعراض و عالیمیمنفی باشد و شما  ،یا قرار گرفتن در معرض عفونت ،از ورود بعدروز  7که حداقل   تست

 . ختم میشود قرنطینه  

 بمانید!  آپدیت 

های مربوط به کروناویروس را  مهم و توصیه  معلوماتخواهند که می  ناروییا مقیم  مسکونه نارویاشخاص از  مربوطه،ن مسئولی 

در   معلومات به لسان های مختلف ها ممکن است تغییر کند. . توصیه نمایند تعقیب www.helsenorge.noو  www.fhi.noاز 

که در شهر محل سکونت شما   یشرایط ازمتفاوت باشد. بنابراین باید  مختلف ها ممکن است در شهرهای . توصیه میباشددسترس 

از دیگران کمک  برای ترجمه آن ، مواجه شدیدمشکل با  معلوماتاین  درکباخبر شوید. اگر برای  مکرراً شود، می  تطبیق

 بخواهید.


