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اگر مبتال به آنفلوآنزا شده اید، در خانه و  دور از دیگران 
:بمانید تا

ساعت از زمان توقف تب بدون استفاده از 24حداقل ❑
داروهای کاهنده تب بگذرد، یا

روز از زمان شروع بیماری گذشته باشد و 4-5حداقل ❑
.تب نداشته باشید

شما مثبت شده است و COVID-19اگر جواب آزمایش 
:عالیم دارید، در خانه بمانید تا

روز از شروع عالیم گذشته باشد، و10حداقل ❑

ساعت از زمان توقف تب بدون استفاده از 24حداقل ❑
داروهای کاهنده تب گذشته باشد، و

.سایر عالیم بهبود یافته باشد❑

شما مثبت شود و عالیم COVID-19اگر جواب آزمایش 
:نداشته باشید، در خانه بمانید تا

.روز جواب آزمایش مثبت شما بگذرد10حداقل ❑

COVID-19 vs The Flu - Farsi 11/30/2021

با آنفلوآنزامقایسه 
و آنفوآنزا بدانیدCOVID-19چیزهایی که باید درباره 

شار در اگر عالیم هشدار اضطراری مثل مشکل تنفسی، لب ها یا صورت کبود، درد مستمر و ف. و آنفلوآنزا می تواند مشابه باشدCOVID-19عالیم 
.قفسه سینه، گیجی جدید یا ناتوانی در بیدار شدن یا بیدار ماندن دارید، بالفاصله درخواست درمان پزشکی کنید

COVID-19ابل بهترین راه های محافظت از ما در مق. و آنفلوآنزا توسط ویروس های مختلف ایجاد می شوند، اما به روش های مشابه منتشر می شوند
:بیماری، شامل این موارد هستند

.شما می توانید هر دو واکسن را هم زمان دریافت کنید–و آنفلوآنزا COVID-19واکسینه شدن در مقابل •

.فوتی از کسانی که در خانوار شما زندگی نمی کنند-6پوشیدن ماسک و حفظ فاصله •

.در صورت عدم دسترسی، از ضدعفونی کننده دست استفاده کنید: ثانیه20شستن مستمر دست ها با آب و صابون به مدت حداقل •

عالیم کووید آنفلوآنزا

لرز/تب

سرفه

سردرد/ درد بدن

خستگی

چشائی/از دست دادن حس بویایی

گرفتگی بینی/آبریزش

گلودرد

تنگی نفس

شدت

سالمندان و . متفاوت است
 ای، افراد دارای بیماری زمینه

در معرض خطر باالتر 
ه ب. بیماری شدید هستند

نظر یم رسد نسبت به 
آنفلوآنزا باعث بیماری

 تری شدیدتری در افراد بیش
.یم شود

ن، کودکا. متفاوت است
سالمندان و افراد دارای 

من بعضی بیماری های مز 
ر در معرض خطر بیش ت

ید ابتال به بیماری شد
.هستند

متداول

کم تر متداول

متداول غیر


