آنفلوآنزا
با

قایسه
م

نید
نفوآنزابدا
چی زهاییکهباید درباره  COVID-19و آ
فسی،لب هایاصورتکبود ،درد مستمر وفشار در
الیم هشداراضطراری مثل مشکلتن
تواند مشابهباشد .اگر ع
فلوآنزا می
الیم  COVID-19و آن
ع
نید.
صلهدرخواست درمانپزشکیک
بالفا
بیدار ماندن دارید،
بیدارشدنیا
توانی در
گیجیجدیدیا نا
قسه سینه،
ف
حافظت از ما در مقابل
تشر میشوند.بهترین راه های م
فلوآنزاتوسط ویروس های مختلفایجاد میشوند ،امابه روش های مشابه من
 COVID-19و آن
تند:
بیماری ،شامل این موارد هس
نید.
دریافتک
کسن را همزمان
نید هر دو وا
فلوآنزا –شما میتوا
کسینهشدن در مقابل  COVID-19و آن
• وا
نند.
وتی ازکسانیکه در خانوار شمازندگینمیک
ف
صله -6
فظفا
وشیدن ماس ک و ح
•پ
نید.
تفادهک
فونیکنندهدستاس
ترسی ،از ضدع
• شستن مستمردست هابا آب و صابونبه مدت حداقل 20ثانیه :درصورت عدمدس

نفلوآنزا
آ

عالیم

کووید

مبتال به آنفلوآنزاشدهاید ،در خانه و دور ازدیگران
اگر
ب مانیدتا:

تب/لرز

تفاده از
توقفتببدوناس
❑ حداقل 24ساعت از زمان
داروهایکاهندهتببگذرد،یا

رفه
س
دردبدن/سردرد

ری گذشتهباشد و
❑ حداقل  4-5روز از زمان شروعبیما
باشید.
تبنداشته

خستگی

اگر جواب آزمایش COVID-19شمامثبتشده است و
عالیم دارید ،در خانهب مانیدتا:

چشائی
یایی/
ازدست دادن حسبو
ینی
رفتگیب
آبریزش/گ

❑ حداقل  10روزاز شروع عالیمگذشتهباشد ،و
تفاده از
توقفتببدوناس
❑ حداقل 24ساعت از زمان
ب گذشتهباشد ،و
داروهایکاهندهت

گلودرد
فس
نگین
ت

بویافتهباشد.
الیمب هد
❑سایر ع
اگر جواب آزمایش COVID-19شمامثبتشود وعالیم
اشید ،در خانهب مانیدتا:
اشته ب
ند
❑ حداقل  10روز جواب آزمایش مثبتشمابگذرد.

متفاوت است .کودکان،
سالمندان و افراد دارای
ی
بعض بیماریهای مزمن
در معرض خطر بیشتر
ابتال به بیماری شدید
هستند.

متفاوت است .سالمندان و
افراد دارای بیماری زمینهای،
در معرض خطر باالتر
بیماری شدید هستند .به
نظر یمرسد نسبت به
آنفلوآنزا باعث بیماری
شدیدتری در افراد بیشتری
یمشود.
غیمتداول
ر

شدت

متداول
کمتر متداول

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101
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Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer
COVID-19 vs The Flu - Farsi

