
 

 

 

 

 

     

تماس  119با شماره 
ن  ید تا وقتی را برای رفتی بگیر
به محل انجام آزمایش 

ن امروز  رزرو  برای همتر
به  د یتوان اگر نیم . د یکن

 ایشآزم محل انجام
 کیت آزمایش  کی، د یبرو 

 
 

کنیددرخواست   خانگ  

  تا 
ن
خود  جیکه نتا  زمان
، د ینکرده ا افتیرا در 
  قرنطینهخود را  د یبا

دیکن  

 

 
ن
 جهیکه نت  تا زمان
دریافت  خود را ازمایش 
که با   هرکیسکنید، 
  شما 

 
ن  د کن  یم زندگ  نیر

ددر خانه بمان د یبا  

خود را از آزمایش  جینتا
 ا ی امکی، پلیمیا قیطر 

 افتیدر  تماس تلفتن 
کرد  د یخواه  

 ...دیبکن دیبا ه کار، چآزمایش انجاماز  بعد
 

 

 

 ایشآزمنتیجه  اگر 
 د، هماشب منفن 

 
 یم گ

خارج  از قرنطینه د یتوان
 شوید

مثبت باشد،  شیآزما نتیجه اگر 
خود را قرنطینه  روز  10حداقل 

. کنید   

است که  معتن  نیبه ا قرنطینه خود 
در  ید، و خانه را ترک کن د یشما نبا

 شیآزما نتیجه صورت مثبت بودن
  الزام

ن
وجود دارد قانون  

ن   هرکیس شما که با نیر
 
 

از روز  د یبا ،د کن  یم زندگ
احساس   که شما اویل

 به مدت  ناخوشی داشتید،
روز در خانه بماند،   10
 بیماریاگر احساس  حتی 

باشدداشته ن  

  د یخاطر داشته باش به
 به د یکن  سیع د یکه با
که با آنها   از کسانن  دور 

 
 

خود را  ،د یکن  یم زندگ
 قرنطینه کنید

          

 ا ی لیمی، اپیامک قیطر  از 
تلفن با شما تماس گرفته 

 و از شما خواسته یم دهش
را درباره   شود اطالعانی 

 یر که اخ  کسانن 
 
 کینزد ا

دیارائه ده ،د نبوده ا شما   

دانشگاه / کارفرما /  به
  د یمدرسه خود اطالع ده

 شما  شیازمانتیجه که 
شده استمثبت   

  و سطویح ا یاش
 
را که مرتبا

  ضدعفونن  د یکن  لمس یم
، دستان خود را د یکن
و تا آنجا که ممکن  د ییبشو 

وارد را تازه  یاست هوا
دیخانه کن  

در خانه شما  کیس  اگر 
از  ن  نشانه ها ا یعالئم 
 د ی، باداشترا بیماری 

و  خود را قرنطینه کرده
بدهد شیآزما  

 

  

در موارد  ای NHS 111 با  صورت بدتر شدن عالئم موجود در

 دیریتماس بگ 999ی با اضطرار
 

 

 

 د یلیام ا ی شتهدا از یدارو به کمک ن ا ی مواد غذان   د یخر  یبرا ا یآ
  شما را بررش تیتا وضع گرفته شده  تماس تلفتن  شما با 

 ،میهست نجا یا شما  کمک به  یما برا د؟نکن
 دییر تماس بگ 0113 376 0330با شماره  

 بعد از ظهر( 5صبح تا  9)دوشنبه تا جمعه، ساعت 

 

شما دشوار  یبرا قرنطینهکار،   به ادامهعدم امکان  لیبه دل ا یآ
 خواهد بود؟

ا قرنطینه،دوره  یطاز شما  تیحما یبرا  طیممکن است واجد شی
. د یپوند باش 500 دریافت  

ش این آدرس قابل در  نهیزم نیدر ا شیی یب اطالعات   است:  دسیی
www.leeds.gov.uk/coronavirus/people-and-

communities. 
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 کرد ...   د یچه با ،د یدار  را  19ابتال به کووید اگر عالئم 
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