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		-	Flatten the Curve  !دیزاسب فاص ار ینحنم
 )کتراپسا هواک ،لیفارسا ارهز :نامجرتم(

 

 دییایب و دینک بسک يرتشیب تاعالطا .تسا هدرک یفرعم یناهج هعجاف ار COVID-19 ًامسر یناهج تشادهب نامزاس

 !مینک لمع مه اب

 دیسرتن ،دیشاب هدامآ

 روطنیمه مه ام .تسا یعیبط ًالماک نیا	 .دیهد ماجنا يراک هچ دیناد یمن و دیسرت یم یتقو مینک یم كرد

 ریاس و ام تاعالطا .دنک یمن کمک یسک هب ساره .دینک يراد دوخ هنالوجع تامیمصت زا اما مینک یم ساسحا
 !دینامب هناخ رد و .دیناوت یم هک اجره رد ،دینک کمک .دینک ظفح ار دوخ شمارآ .دیناوخب ار دامتعا لباق عبانم

 تسا يدج تیعضو ،هلب

 .درک دهاوخ داجیا ار یگرزب ياه شلاچ ام يارب يداصتقا و یعامتجا رظن زا هچ نارحب نیا .تسا يدج عاضوا
 کی ام زا کی ره دیاش .تسا هدشن هدامآ يرامیب عویش نینچ يارب یفاک هزادنا هب ناهج رد یتشادهب متسیس چیه
 .میهدب تسد زا ار انشآ کی ای زیزع تسود

 ملسم زیچ کی اما .تفای دهاوخ همادا هنوگچ ای تشاد دهاوخ همادا تدم هچ نارحب نیا هک تسین صخشم زونه
 یط رد مدرم قافتا هب بیرق رثکا هک دننک یم ینیب شیپ ناسانشراک .دوش راهم دناوت یمن رگید سوریو :تسا
 .دنوش یم هدولآ هدنیآ هام دنچ

 ار یصخشم نامز مزال ياهشالت ،دوجو نیا اب .دنتسه الاب راشف اب نسکاو دروم رد قیقحت لاح رد ناققحم هتبلا
 دیاب ادتبا ،دشاب هدش ادیپ یلامتحا نسکاو رگا یتح .دهد رییغت ار نآ دناوت یمن ناهج رد یلوپ چیه .دبلط یم
 .دوش يریگشیپ یبناج ياهررض زا هک تسا نانیمطا يارب هار اهنت نیا .دراد یبناج ضراوع ایآ هک دوش شیامزآ

 تسین ازنالوفنآ طقف COVID-19 ،هن

 )3.5( 1000 زا 35 طسوتم روط هب COVID-19 ریم و گرم نازیم هک دنز یم نیمخت WHO یناهج تشادهب نامزاس

 ربارب 15 لقادح COVID-19	.دراد ریم و گرم رفن 1000 زا 2 ات 1 دودح رد یلومعم يازنالوفنآ ، فالخرب .تسا

 .تسا هدنشک
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 هدوب هدنشک دروم 1000 زا دروم 7 اهنت هک ییاج ،تسا یبونج هرک ياه هداد رب ینتبم رت هدننکراودیما یبایزرا
 زا زین یبونج هرک .تسا ام نس زا رت نییاپ یهجوت لباق روط هب یبونج هرک رد ینس نیگنایم ،لاح نیا اب .تسا
 هنوگ هب ،فافش يزاسهاگآ اب نامزمه و سوریو دیدش شیامزآ ینعی :تسا هداد ماجنا ار اهراک همه ادتبا نامه
 .دنشاب راذگریثات و میمهس نآ رد دناوتب مدرم ي همه هک يا

 FlattenTheCurve دینک زکرمت یلصا هتکن يور

 زونه ام اما .دراد دوجو ریم و گرم نازیم و يرامیب ، تنوفع یعقاو نازیم دروم رد يدایز ياه ینز هنامگ نونکات
 شیپ لباق هچنآ .میشاب هتشاد یصخشم رامآ ات دشکب لوط اهلاس تسا نکمم و میتسه ریگ همه يرامیب زاغآ رد
 نییعت تامادقا يارب نیا و .دوب دهاوخ دصرد 4 ات 0.5 نیب ریم و گرم نازیم ًالامتحا هک تسا نیا تسا ینیب
 نیرتمهم نونک ات .تسا گرزب سایقم رد هناریگشیپ تامادقا تسا مهم و لجاع هچنآ ،دراد ار یفاک هیجوت هدننک

 ام ینامرد و	 یتشادهب زکارم ات مینک ظفح ، دنک یم فاص نکمم دح ات ار نآ یمدیپا هک ینحنم هک تسا نیا زیچ

 ینامرد ياه هنیزگ و نسکاو ات دهد یم يرتشیب تصرف ناکشزپ و نادنمشناد هب نیا .دنوشن مکارتم دح زا شیب
 .دننک هیهت ار
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 ناملآ یتشادهب ياه تبقارم متسیس

 هژیو هب ، نانکراک دوبمک اما .میراد یفاک ياه ناتسرامیب و تاناکما .تسا بسانم ًالماک ناملآ رد ینامرد متسیس
 تلایا زا یخرب رد نامرد و تشادهب متسیس ،لیلد نیمه هب .دراد دوجو هژیو ياه تبقارم ناکشزپ و ناراتسرپ
 !تشاد هگن فاص ار ینحنم هک تسا مهم لیلد نیمه هب .تسا هدیسر دوخ ياهزرم هب رضاح لاح رد لاردف ياه

 .میشاب راودیما مه اب .دراد دوجو دیما

 نکمم دح ات ظفاحم تامادقا تیاعر اب دیناوت یم امش !دیهد ماجنا يراک دیناوت یم امش !دیهدن تسد زا ار دیما
 .دراد تیمها و تسا يدج ردقچ عاضوا هک دییوگب اهنآ هب .دینک تبحص دوخ هداوناخ و ناتسود اب .دینک کمک
 ،دننک يوریپ تامادقا نیا زا رتشیب دارفا هچره و .دوش یم رتشیب نآ ریثأت ،میهد رییغت ار دوخ راتفر رتدوز هچره
 .میهد تاجن ار يرتشیب یگدنز میناوت یم

 هب يزوسلد اما دیشاب بقارم .دینک رود ار دوخ ، دناسرب بیسآ امش ياهرهش هب دناوت یم هک سرت و جنشتزا"

 ندید زا دعب دیاش ای( تخس ًاعقاو ياهزور رد و .دیشاب دنمتواخس راکتحا ياج هب .دیهدن تسد زا ار نارگید

 یم امش و دراد دوجو هدنیآ .دینک رکف رتهب يا هدنیآ هب !دیزاسب مرگرس ار دوخ صقر و یقیسوم اب	 )دایز رابخا

 )نکپ زا ناتسود زا یکی زا لقن \(" !دیشاب نآ يارب يروزیلاتاک دیناوت


