کووید 19-پیشگیری و کنترل شیوع برای
کسانی که در زندان زندگی میکنند
زندانیــان میبایســت از مراقبتهــای بهداشــتی ،دســتکم تــا آن انــدازه کــه بــرای عمــوم مــردم دســترسپذیر اســت،
برخــوردار باشــند ،و میبایســت بــه خدمــات رایــگان مراقبتهــای بهداشــتی ضــروری بــدون هیــچ تبعیضــی بــه دلیــل
وضعیــت قانونیشــان برخــوردار باشــند.
عالیم کووید 19-چیست؟

کووید 19-چگونه گسترش مییابد؟
کووید 19-نوعی بیماری است که از شخصی به شخص دیگر سرایت میکند .این بیماری ،در وهلهی نخست ،از راه

ممکــن اســت ابتــا بــه کوویــد 19-بــدون هیــچ عالمتــی

ترشحات ریز بینی و دهان فرد مبتال به کووید 19-هنگام سرفه ،عطسه یا صحبت کردن منتقل میشود.

صــورت گیــرد .رایجتریــن نشــانههای آن بــه عالمتهــای
ســرماخوردگی شــباهت دارد کــه عبــارت اســت ،تــب ،خســتگی و
ســرفهی خشــک .در برخــی افــراد ممکــن اســت ایــن بیمــاری بــا

مردم از دو راه اصلی دچار عفونت ویروس کووید 19-میشوند:
تنفس ذراتی که با سرفه یا عطسهی صحبت کردن فرد
مبتال به کووید 19-پخش میشود؛
تماس اشیا یا سطوح آلوده و سپس لمس چشمان ،بینی
و دهان خود

نشــانههایی ماننــد کوفتگــی و درد ،گرفتگــی بینــی ،آبریــزش

ســازمان جهانــی بهداشــت ( )WHOتازهتریــن شــواهد
و مــدارک دربــارهی چگونگــی ســرایت کوویــد 19-را در
ایــن نشــانی انتشــار میدهــد:
https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019

بینــی ،گلــو درد ،از دســت دادن توانایــی بویایــی یــا چشــایی ،یــا
اســهال همــراه باشــد.

توصیــ ه بــه زندانیــان
اگر جلسههایی برگزار میشود تا دربارهی چگونگی جلوگیری از عفونت و
این که به محض مشاهدهی نشانههای بیماری در خود یا دیگری چه باید کرد،
اطالعاتی در اختیار بگذارد در آنها شرکت کنید.

حد
با راهنمایی کامل مرکز سالمت ،با حفظ نظافت و استفاده از هوای آزاد ،تا ّ
امکان تدابیر بهداشتی پیشگیرانه را دنبال کنید.

دستان خود را به طور مرتب ،دستکم به مدت  20ثانیه با
صابون و آب بشویید.

هنگامی که خودتان احساسی ناخوشی میکنید یا متوجه ناخوشی دیگران
میشود ،فورا ً مسئوالن زندان را در جریان بگذارید.

از لمس چشمان ،بینی و دهان خود بپرهیزید.

به مصرف دارو برای حفظ سالمتی در برابر شرایط دیگر،
مانند اچ.آی.وی ،.سل ،هپاتیت سی ،وابستگی به مواد
افیونی و سالمت روانی ادامه دهید.

از سرایت دادن بیماری با پوشاندن بینی و دهان خود با
آرنجتان یا با دستمال ،اگر موجود باشد ،جلوگیری کنید.
سپس دستمال را در سطل در دار بیندازید.
تا حد امکان ،در همه حال ،دستکم یک متر از دیگران
فاصلهی جسمانی بگیرید.

ارتباط خود را با بیرون از زندان حفظ کنید .اگر مالقاتها
قطع شد ،برقراری راههای ارتباطی دیگری ،مانند تلفن
یا تماس اسکایپی را درخواست کنید .در نظر بگیرید که
حق همیشگی شماست.
تماس با نمایندهی حقوقیتان ّ

این برگهی حاوی اطالعات با همکاری این افراد تهیه و تدوین شده است :کریما بنامارا (مشاور) و یو ژانگ (کارآموز) همراه با راهنمایی فنی ایهاب صالح ()UNODC؛ مونیکا چیوپاگیا ()UNODC؛ ادیت ریگلر (مشاور)؛ فیلیپ مایسنر ()UNODC؛ آنت فرستر ()WHO؛
امیلی کریستی ( )UNAIDSو دیوید چیپانتا ()UNAIDS

