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English Farsi فارسی / 

Long COVID: Loss of smell or taste  

After having coronavirus (COVID-19), you may still have a loss of, or 

change in, sense of smell or taste. It can take time for your sense of 

smell or taste to recover. You may find that foods smell or taste 

differently after having coronavirus. Food may taste bland, salty, sweet 

or metallic. These changes don't usually last long, but they can affect 

your appetite and how much you eat. For a very small number of people, 

your change of sense of smell or taste may be more long-term. 

  کووید مزمن: از دست دادن حس بویایی یا چشایی

(، ممکن است حس بویایی یا چشایی شما هنوز بازنگشته 91-پس از ابتالی به ویروس کرونا )کووید

یروس و یا تغییر پیدا کرده باشد. بهبودی حس بویایی یا چشایی شما زمان می برد. پس از ابتالی به

کرونا، ممکن است حس کنید مزه یا بوی غذاها متفاوت شده اند. غذاها ممکن است بی مزه، شور، 

شیرین بوده یا مزه فلز داشته باشند. این تغییرات معموالً دوام زیادی ندارند، اما بر اشتها و حجم 

 در حس بویایی یا غذایی که می خورید، تأثیر دارند. در تعداد بسیار کمی از مردم، ایجاد تغییر

 چشایی ممکن است مدت بیشتری طول بکشد.

What you can do to help 

It's important not to compare yourself to others. Everyone's recovery is 

different. 

You may only be able to smell or taste a little, or you may find certain 

smells or tastes unpleasant. You may experience a bad smell all the 

time – for example smelling smoke or petrol. 

 آنچه که برای کمک به رفع آن باید کرد

 توجه داشته باشید که خود را با دیگران مقایسه نکنید. بهبودی هر کسی متفاوت است.

ممکن است توانایی شما در حس بویایی یا چشایی خیلی کم باشد، یا یکسری بو یا مزه های 

مثل بوی دود یا  –طلوب باشند. ممکن است همواره بوی بدی حس کنید خاصی برای شما نام

 بنزین.

 بایدها



Do 

 learn about your condition from trustworthy sources  

 eat cool or room temperature foods  

 take small mouthfuls – don't give up too quickly as you may get 

used to the taste  

 try bland foods like rice, boiled potatoes and pasta  

 try flavours that appeal to you  

 keep trying things – what you like can change from week to week  

 keep your mouth clean and healthy by brushing your teeth 

morning and evening  

 rinse your mouth with water if it feels dry or uncomfortable  

 make sure you eat enough protein like beans, pulses, fish, eggs, 

meat and other proteins  

 try adding strong flavours or spices to help with taste – though 

don't add too much sugar or salt  

Read about the recommended daily intake of sugar and salt  

  از طریق منابع قابل اعتماد، در مورد وضعیت خود اطالعاتی کسب کنید 

  غذاهای خنک یا برابر با درجه حرارت اتاق بخورید 

  مزه  زود تسلیم نشوید، چراکه ممکن است به این –لقمه های کوچک در دهان بگذارید

 ها عادت کنید 

  با غذاهای مالیم مثل پلو، سیب زمینی آب پز و پستا امتحان کنید 

 امتحان کنید که برای شما جذاب اند  را طعم هایی 

  می توانید آنچه که دوست دارید را هفته به هفته  – غذایی داشته باشیدتنوع  بطور مرتب

 تغییر دهید 

 ن خود را تمیز و در سالمت نگه دارید. با مسواک زدن دندانها در صبح و شب، دها 

 با آب شستشو دهید دییا حس بدی دار و است اگر حس می کنید دهانتان خشک ، 

  حتماً بقدر کافی پروتئین بخورید، مثل لوبیا، حبوبات، ماهی، تخم مرغ، گوشت و دیگر

 پروتئین ها 

  طعم غذاحس سعی کنید طعم یا ادویه هایی قوی به غذای خود اضافه کنید تا کمکی به 

 با اینحال، بیش از حد شکر یا نمک اضافه نکنید  –شود 

  نمکو   قندروزانه  مصرفتوصیه هایی در رابطه با 

Try smell training  با حس بویایی خود تمرین کنید  

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/food-and-nutrition/eating-well/vitamins-and-minerals#sugar
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/food-and-nutrition/eating-well/vitamins-and-minerals#salt
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/food-and-nutrition/eating-well/vitamins-and-minerals#sugar
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/food-and-nutrition/eating-well/vitamins-and-minerals#sugar
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/food-and-nutrition/eating-well/vitamins-and-minerals#salt
https://www.fifthsense.org.uk/smell-training/using-what-you-have-at-home/#using-what-you-have
https://www.fifthsense.org.uk/smell-training/using-what-you-have-at-home/#using-what-you-have


Losing smell may have practical safety concerns – for example gas, 

smoke, out of date food and poor ventilation. If you don't have a sense 

of smell, it's important to be aware of these. You might want to: 

 visually check your cooker is off 

 make sure you have a working smoke alarm 

 check expiry dates on food 

Read further information about loss of, or change in, sense of smell  

مثل بوی گاز،  –لحاظ ایمنی عمالً مشکالتی ایجاد کند از دست دادن حس بویایی ممکن است از 

دود، غذای تاریخ گذشته و تهویه ضعیف. در صورتیکه حسی از بویایی ندارید، به این نکات دقت 

 کرده و هشیار باشید. شاید الزم باشد:

 چشمی چک کنید پلوپز خاموش است یا خیر 

 مطمئن شوید که حسگر دود کار می کند 

 اها را چک کنیدتاریخ انقضای غذ 

  اطالعات بیشتر در باره از دست دادن حس بویایی یا حس تغییر در آن

Speak to your GP practice if:  

 your symptoms are not improving 

 your symptoms are affecting your day to day life 

 you're worried about your symptoms 

 You also have other nasal symptoms like blocked nose 

 خود مشورت کنید:   PGدر صورت موارد زیر با 

 عالئم شما بهبود نمی یابد 

  روزمره شما تأثیر گذاشته است زندگیعالئم بر 

 نگران عالئم خود هستید 

 ینیمثل احتقان ب دیهست زین ی از بویاییگریعالئم د یدارا 

For more information in Farsi go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/ّfarsi 

برای کسب اطالعات بیشتر به زبان فارسی، لطفاً مراجعه کنید به 

farsiwww.nhsinform.scot/translations/languages/ّ 
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