
جعبھ ابزار شخصی شما

COVID-19ابزارھای زیادی وجود دارند کھ بھ محافظت شما و خانواده تان در برابر 
.کمک می کنند

واکسن  ھای 
COVID-19

ماسک فضاھای باز، جریان 
ھوای مناسب

دستھای
تمیز

گزینھ ھایتست ھای خانگی
درمانی

دورھمی ھای
ایمن تر

سطوح
تمیز

اعضای جامعھ محلی شما می توانند از ھمدیگر حمایت کنند.

 تماس گرفتھ و یا درباره نگرانی ھا و دغدغھ ھایتان با یک ارائھ دھنده خدمات بھداشتی و درمانی صحبت8-1-1با شماره
.کنید

.برای کسب اطالعات بیشتر روی ھریک از ابزارھا کلیک کرده یا بھ صفحھ بعد مراجعھ نمائید2022آوریل 22

مک     شما می توانید درباره نحوه و زمان استفاده از این ابزارھا در ضمن مطمئن شدن از اینکھ بھ سالمتی کلی جسمانی و روانی خود ک
.می کنید، تصمیم بگیرید

.یک عامل از مجموعھ عوامل متعددی است کھ بر سالمتی ما اثر می گذارندCOVID-19بسیار مھم است کھ بھ یاد داشتھ باشیم 
.ابزارھای زیر بھ پیشگیری از بیماری ھای دیگر ھم کمک می کنند

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-improving-indoor-ventilation.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/hand-washing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
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جعبھ ابزار شخصی شما

.bccdcبھ COVID-19برای کسب اطالعات بیشتر درباره 2022آوریل 22 caمراجعھ کنید

COVID-19واکسن  ھای 

ماسک

فضاھای باز، جریان ھوای مناسب

دستھای تمیز

تست ھای خانگی

گزینھ ھای درمانی

ھای ایمن تردورھمی

سطوح تمیز

با ابزارھا آشنا شویمبیائید

یماری جدی بروز بودن سابقھ واکسیناسیون، شامل دوزھای یادآوری، بھترین محافظت ممکن را در برابر ابتال بھ ب
.و سویھ ھای آن بھ شما خواھد دادCOVID-19بر اثر 

یا بعنوان در مکان ھائی کھ الزامی است، در صورتی کھ بیمار ھستید و نمی توانید از دیگران فاصلھ بگیرید، و
.یک انتخاب شخصی ماسک بزنید

ورت در فضای بیرون با دیگران دیدار کنید، در و پنجره ھا را باز کنید تا ھوای تازه بھ داخل بیاید، و در ص
.امکان از سیستم ھای مناسب تھویھ و فیلتراسیون ھوا استفاده کنید

دست ھای خود را باید مرتب و در مواقعی مانند پیش از صرف غذا و بعد از مراجعت از مکان ھای عمومی یا 
.دست زدن بھ اجسام اشتراکی، با آب و صابون شستھ و یا از ضدعفونی کننده دست استفاده کنید

یره در، تلفن اجسامی کھ استفاده مشترک دارند یا زیاد لمس می شوند را مرتب تمیز کنید، مانند کلید برق، دستگ
.ھمراه، کانترھا و توالت ھا

ھ با اگر می خواھید اقدامات احتیاطی بیشتری انجام دھید، جمع شدن دور ھم در گروه ھای کوچک تر، حفظ فاصل
.دیگران، استفاده از ماسک و حتی المقدور، مالقات در فضای بیرون را مد نظر داشتھ باشید

باشند گزینھ ھای درمانی بسیار شدید COVID-19برای برخی افراد کھ ممکن است در معرض خطر ابتال بھ 
COVID-19وع رجدولت بریتیش کلمبیاوبسایتبرای آگاھی از واجد شرایط بودن خود بھ .در دسترس می باشد

.کنید

ید از کیت ھای تست سریع بھ رایگان در داروخانھ ھا و مراکز تست عرضھ می شوند تا صورتیکھ عالمت داشت
.با تست کردن زودھنگام می توانید سریعتر بھ امکانات درمانی دسترسی بیابید.آنھا استفاده کنید
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