Fraser Health Together
کلینیکهای ایمنسازی در مقابل کووید ۱۹ -مردمان بومی
کلینیکهای ایمنسازی در مقابل کووید ۱۹ -همراه با حمایتهای فرهنگی و در مشارکت با مسئولین سلمت مردمان اولیه ،مردم
متیس بریتیش کلمبیا ،مراکز دوستی و دیگر سازمانهای جوامع ،برای اشخاصی که خود را به عنوان افراد بومی (مردمان اولیه،
متیس ،اینوئیت)  ۶۵سال به باال ،و افراد مسنتر بومی میشناسند ،قابل دسترسی هستند.
رزرو نوبت برای واکسن کووید۱۹ -
قبل از تماس تلفنی خواهشمند است موارد زیر را آماده نمایید:
•
•
•
•
•

کاغذ و قلم
شماره کارت بیمه سلمت
نام کامل
تاریخ تولد
کد پستی

شماره تلفنی که بتوانید از طریق آن پیامک دریافت کنید یا آدرس ایمیلی که خود یا یکی از اعضای خانواده مرتب آنرا چک کند تا
اگر الزم شد اطلعات مهمی برایتان بفرستیم ،بتوانید آنرا دریافت کنید.
عوامل مرکز تماس تلفنی ما هرگز در مورد اطلعات مالی شما ،از جمله اطلعات کارت اعتباری نمیپرسند.
اگر در مورد واکسن سؤاالت پزشکی دارید ،خواهشمندیم با پزشک خانواده یا پرستار خود صحبت کنید ،یا با تیم مراقبت مجازی
مرکز سلمت فریزر با شماره  ۰۹۹۹-۳۱۴-۸۰۰-۱هفت روز هفته از ساعت  ۱۰صبح تا  ۱۰شب تماس بگیرید ،و یا در ساعات
دیگر با شماره  ۱-۱-۸تماس بگیرید.
در صورتی که در مورد کووید ۱۹ -سؤاالت عمومی داشتید ،خواهشمندیم با شماره )۱-۸۸۸-۲۶۸-۴۳۱۹( 1-888-COVID19
تماس گرفته یا از  www.bccdc.ca/covid19بازدید نمایید.
چطور خود را برای نوبت ملقات آماده کنید:
•

فایل بهداشت واکسن کووید ۱۹ -را بخوانید:

•

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile124.pdf
اگر کارت خدمات بیسی /شماره کارت بیمه سلمت و کارت شناسایی عکسدار دارید آنها را همراه بیاورید.

•

ماسک بزنید .اگر ندارید ،ما به شما یک ماسک میدهیم.

نوبت ملقات حدود  ۲۰تا  ۲۵دقیقه طول میکشد .خواهشمندیم اگر احساس ناخوشی ،علئمی شبیه کووید( ۱۹ -مثل سرفه ،تنگی
نفس ،تب ،لرز ،سردرد) دارید ،یا اگر از شما خواسته شده که خود را منزوی کنید ،مراجعه نکنید.
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از شما متشکریم ،از اینکه برای کمک در مقابل کووید ۱۹ -در جوامع سهم خود را انجام میدهید!
واکسنهای کووید ۱۹ -که توسط بهداشت کانادا تأیید شدهاند ایمن و مؤثرند ،و جانها را نجات میدهند .واکسنها نه تنها از افراد
واکسینه شده بلکه از همه اطرافیان ایشان نیز محافظت میکند .هرچه تعداد افراد بیشتری در جوامع واکسینه شده و در مقابل کووید-
 ۱۹محافظت شوند ،گسترش کووید ۱۹ -دشوارتر میشود.
یادآوری :دستورالعملها و رهنمودهای مسئول بهداشت استانی ( )PHOهمچنان برای همه پابرجاست ،فارغ از اینکه واکسن دریافت
کردهاند یا خیر .خواهشمندیم به رعایت آداب ایمنی کووید ،۱۹ -مانند اجتناب از دورهمیها ،ماسک زدن در فضاهای عمومی بسته،
تمیز کردن دستها به طور مرتب ،سرفه و عطسه کردن در آرنج و حفظ فاصله دو متری از دیگران ادامه دهید.
مرکز کنترل بیماری بیسی ( )BCCDCبهترین منبع اطلعات واکسن کووید ۱۹ -است.
چه وقت و چگونه گروههای دیگر میتوانند برای ایمنسازی ثبتنام کنند؟
جزئیات مربوط به روند ثبتنام برای گروههای دیگر در هفتههای آینده در دسترس خواهد بود .برای جزئیات بیشتر به وبسایت
استان بریتیش کلمبیا مراجعه نمایید.

چرا باید واکسن بزنم؟
وقتی اکثریت زیادی از مردم در بیسی در مقابل کووید ۱۹ -مصون شوند ،ایمنی جمعی (اثر گله) حاصل میشود .وقتی تصمیم
میگیرید در مقابل کووید ۱۹ -واکسینه شوید ،با محافظت از خانواده و کل جامعه در برابر ویروس ،به نجات جان مردم کمک
میکنید.
با در نظر گرفتن تدابیری که میدانیم برای پیشگیری از انتقال این ویروس مؤثرند ،مانند شستن دستها ،ماندن در خانه به هنگام
بیماری ،حفظ فاصله فیزیکی از افرادی که نمی شناسیم و زدن ماسک در فضاهای عمومی بسته ،همه باید از یکدیگر محافظت کنیم.
در برتیش کلمبیا واکسن کووید ۱۹ -برای همه رایگان است.
برای اطلعات کلی درمورد واکسن به  gov.bc.ca/covidvaccine or bccdc.ca/covid19مراجعه نمایید.
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