
Ваш особистий набір 
інструментів
Існує багато інструментів, які можуть допомогти захистити
вас і вашу родину від COVID-19.
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 Ваша спільнота може підтримувати один одного. 

 Зателефонуйте за номером 8-1-1 або поспілкуйтеся з лікарем щодо ваших 
занепокоєнь.

22 квітня 2022 р.Натисніть на кожен інструмент вище, щоб дізнатися 
більше або переглянути наступну сторінку.

Ви можете вирішити, як і коли використовувати ці інструменти, забезпечуючи підтримку
свого фізичного та психічного здоров’я в цілому.

Важливо пам’ятати, що COVID-19 є однією з багатьох речей, які можуть вплинути на наше 
здоров’я. Наведені нижче інструменти також можуть допомогти запобігти іншим 
захворюванням.

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
http://bccdc.ca/covid19treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://bccdc.ca/covid19vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-improving-indoor-ventilation.html
http://bccdc.ca/covid19vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/hand-washing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
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/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://bccdc.ca/covid19treatments
http://bccdc.ca/covid19treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
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
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
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22 квітня 2022 р.Додаткову інформацію щодо COVID-19 див. на сайті 
bccdc.ca
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Переглянемо інструменти 
детальніше

Постійне оновлення щеплення, включно з бустерними дозами, дасть вам
найкращий захист від серйозного захворювання на COVID-19 та його
різновидів.

Носіть маску в місцях, де це потрібно, якщо ви хворі і не можете
триматися подалі від інших, а також на особистий вибір.

Зустрічайтеся на відкритому повітрі, відчиняйте вікна та двері, щоб
надходило свіже повітря, і, якщо можливо, встановлюйте хороші системи
вентиляції та фільтрації повітря.

Часто мийте руки водою з милом або використовуйте дезінфікуючий
засіб, наприклад, перед їжею, після перебування в громадських місцях
або застосування предметів загального користування.

Регулярно чистіть речі, до яких часто торкаються або якими спільно
користуються, наприклад, вимикачі світла, дверні ручки, мобільні
телефони, прилавки та туалети.

Якщо ви хочете вжити додаткових заходів, розгляньте можливість
збиратися меншими групами, тримайтеся окремо, носіть маску і, якщо
можливо, зустрічайтеся на свіжому повітрі.

Варіанти лікування COVID-19 доступні для деяких людей, що можуть мати
підвищений ризик тяжкого захворювання на COVID-19. Перевірте, чи
відповідаєте ви вимогам, на сайті BC Gov.

Набори для експрес-тестів доступні безкоштовно в аптеках та центрах
тестування для використання у разі наявності симптомів. Раннє
тестування може допомогти вам швидко отримати лікування.

http://www.bccdc.ca/
http://bccdc.ca/covid19vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
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/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://bccdc.ca/covid19treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/when-to-get-a-covid-19-test
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