
سرطان و ویروس کروناسرطان و ویروس کرونا
))COVID-19COVID-19((

 اطالع رسانی و پشتیبانی درباره سرطان  اطالع رسانی و پشتیبانی درباره سرطان 
COVID-19COVID-19 و و

شورای سرطان )Cancer Council( درک می کند که ممکن است استرالیایی هایی که 
تحت درمان سرطان قرار دارند، یا سرطان داشته اند، و خانواده و دوستان آنها پرسش هایی 

پیرامون شیوع اخیر ویروس کرونا، و بیماری ناشی از آن، COVID-19 داشته باشند.
 اگر سرطان داشته باشید ممکن است سیستم ایمنی بدن شما در حد معمول قوی نباشد 

و بنابراین ممکن است درباره ریسک های مربوط به COVID-19 نگران باشید.
به طور کلی افراد مبتال به سرطان باید به توصیه های  خاص یا اقدامات احتیاطی توصیه 

 شده توسط متخصصین خدمات درمانی عمل کنند تا ریسک سرایت را در طول درمان 
و پس از آن کاهش دهند.

 برای کسب اطالعات بیشتر از cancer.org.au دیدن کنید و اگر به کمک 
بیشتری برای پشتیبانی و اطالعات مربوط به سرطان نیاز دارید با شورای سرطان 

)Cancer Council( به شمارۀ 20 11 13 تماس بگیرید.

اگر عالئم آن را داریداگر عالئم آن را دارید
اگر اکنون عالئم این بیماری )مانند تب، سرفه، گلو درد، تنگی نفس( را دارید یا می دانید 

که با کسی تماس داشته اید که تست ویروس کرونای او مثبت بوده، با تیم درمانی خود تماس 
بگیرید. در صورت امکان به جای مراجعه حضوری، مشاوره تلفنی دریافت کنید تا ریسک 
قرار گرفتن در معرض ویروس برای شما کاهش یافته و ریسک سرایت به دیگران را نیز 

کمتر کنید.

اگر مشغول درمان سرطان هستیداگر مشغول درمان سرطان هستید
اگر هم اکنون در حال درمان سرطان هستید، چند راه مفید برای کاهش ریسک قرار گرفتن 

در معرض این ویروس قرار دارد، از جمله: 
y	 دستان خود را با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید، یا اگر دسترسی فوری به آب

و صابون ندارید از یک ضدعفونی کنندۀ الکلی دست استفاده کنید. فکر خوبی است که 
ضدعفونی کننده را همیشه همراه خود داشته باشید. به خصوص مهم است که دستان 

خود را قبل از خوردن و آشامیدن بشویید. 
y	 از دست زدن به چشم ها، بینی و دهان بپرهیزید چون می تواند باعث انتقال ویروس از

سطوح شود و ریسک سرایت را بیشتر کند.
y	 از تماس با کسانی که مریض یا ناخوش هستند یا در معرض ویروس قرار گرفته اند 

و یا به علت مسافرت اخیر خود به یک کشور با ریسک باال، احتمال بیشتری برای ابتال 
دارند پرهیز کنید.

y	 اشیاء و سطوحی که به دفعات به آن ها دست زده می شود )مانند میز، نیمکت، کلید
چراغ برق، دستگیره در، سینک آشپزخانه، توالت، ریموت، تلفن همراه یا سطوح 

خوراکی( را پاک و ضد عفونی کنید. دستکش )در صورت امکان یک بار مصرف( 
بپوشید. آلودگی های آشکار را با آب و صابون پاک کنید. از محلول الکلی 70 درصد 
یا ترکیب 4 قاشق چای خوری از ماده سفید کننده )بلیچ( در هر لیتر آب را برای تمیز 

کردن استفاده کنید.
y	 از جاهای پر جمعیت و از جمعیت ها دوری کنید و از تماس بدنی غیرضروری مانند

دست دادن، بغل کردن یا بوسیدن پرهیز نمایید. در صورتی که فعال ً شیمی درمانی می 
 شوید یا دوران بعد از درمان هایی از قبیل پیوند مغز استخوان را می گذرانید، 

این پرهیز مخصوصا ًمهم است.
y	 فاصله اجتماعی 1.5 متری بین خودتان و سایرین را حفظ کنید و از عادت های

اجتماعی معمول از قبیل بوسیدن و دست دادن پرهیز کنید.

y	 با پزشک خود یا عضو تیم درمانی تان درباره زمان هایی از درمان تان که ممکن است
ریسک سرایت به شما در حداکثر باشد صحبت کنید تا بتوانید برنامه ای برای فعالیت 

خود بر آن اساس داشته باشید. )متأسفانه باید گفت هیچ میانبری برای تقویت ایمنی بدن 
به جز پیروی از یک شیوه زندگی سالم وجود ندارد(.

y	 به تیم درمانی خود زنگ بزنید تا ببینید آیا می توانید برخی از مشاوره های پزشکی خود
را از راه دور از طریق تلفن، Skype، یا Facetime انجام دهید.

y	 تا آنجا که مقدور باشد در خانه بمانید و رفت و آمد های غیر ضروری را انجام ندهید 
و از وسایل رفت و آمد عمومی هم در صورت امکان استفاده نکنید.

آماده باشیدآماده باشید
اگر داروی با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید، مطمئن شوید که از آن به مقدار کافی 
در خانه یا در جای امن و قابل دسترس دارید. اگر از این گونه داروها به اندازه مصرف 

یک ماه داشته باشید بسیار عالی است.

برای خانواده، دوستان و مراقبینبرای خانواده، دوستان و مراقبین
اگر با کسی در تماس بوده اید که در معرض ریسک باالی ابتال به ویروس کرونا است، از 

هر نوع تماس با شخصی که تحت درمان سرطان قرار دارد پرهیز کنید.
به محض شروع فصل آنفلوانزا درباره دریافت واکسن آنفلوانزا با ارائه دهنده خدمات 

درمانی  تان صحبت کنید تا از انتقال عفونت به دیگران و افزایش ریسک نیاز به مراقبت 
های بهداشتی برای خود و سایر اعضای خانواده یا دوستانتان جلوگیری شود.

پشتیبانی دریافت کنیدپشتیبانی دریافت کنید
 اگر نگران هستید، پرسشی دارید یا به پشتیبانی نیاز دارید، لطفا ً به یاد داشته باشید که 

 خط اطالع رسانی و پشتیبانی شورای سرطان )Cancer Council( به شماره 
20 11 13 در ساعات کاری در دسترس شما است. تیم آموزش دیده تخصصی ما می 

توانند پشتیبانی عاطفی و همچنین نکته های مفیدی را برای کاهش ریسک سرایت در این 
دوره زمانی به شما ارائه کنند.

من از کجا می توانم اطالعات بیشتری بگیرم؟من از کجا می توانم اطالعات بیشتری بگیرم؟
وزارت بهداشت )Department of Health( دولت استرالیا            

)Australian Government( یک برگه اطالع رسانی در زمینه 
بهداشت عمومی درباره COVID-19 منتشر کرده است. 

www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-
 2019-ncov

همچنین می توانید با خط اطالع رسانی بهداشتی پیرامون ویروس کرونا، 
به شمارۀ 080 020 1800 تماس بگیرید. 

یا برای هر نوع پشتیبانی و اطالعات دیگری در ارتباط با سرطان به 
شورای سرطان )Cancer Council( با شماره 20 11 13 زنگ بزنید.

اطالعات درباره ویروس کرونا و بیماری مربوطه، COVID-19 و همچنین 
پیام های بهداشت عمومی که برای حفظ ایمنی مردم می باشند، به سرعت 
در حال تغییرند. مرتب تارنمای دولت را برای آخرین اطالعات بررسی 

کنید. ما هم این اطالعات را هر روز بازنگری خواهیم کرد.

اگر می خواهید با شخصی به زبان خودتان صحبت کنید، 
لطفا ً به شماره 50 14 13 تماس بگیرید و بخواهید ارتباط 

شما را با شورای سرطان )Cancer Council( یا خط اطالع 
رسانی بهداشتی پیرامون ویروس کرونا برقرار نمایند. 

اطالع رسانی و پشتیبانی

آخرین بازنگری 24 مارس 2020


