
مطلع بمانيد
از منابع قابل اعتماد برای اط�عات به روز، مشاوران سفر و 

ساير به روزرسا�� ها استفاده كنيد:  

BC ل بيماری - مركز كن��
bccdc.ca   

- مركز بهداشت فريزر
fraserhealth.ca/COVID19   

 - با شماره COVID-19-888-1 تماس گرفته 
و يا به شماره 0300-630-604 پيامک ارسال نموده تا 

پزش� مربوط به COVID-19 پاسخ داده شود. به سؤا�ت غ��

- آژانس بهداشت عمومى كانادا
canada.ca/en/public-health   

- سازمان بهداشت جها��
who.int   

آژانس بهداشت عمومى كانادا يک شماره 
تلفن رايگان (4397-783-833-1) ايجاد كرده است تا 

به سؤا�ت كانادا�� ها درباره ويروس كرونای جديد پاسخ دهد.

با دوستان خود درباره  چگونه 

كنيد گفتگو   COVID-19
اگر شما كارمند اداره بهداشت، از كادر و داوطلبان پزش� باشيد، افراد شبكه شخ¢ اتان ممكن 

است برای كسب اط�عات در مورد COVID-19 به شما مراجعه كنند.

نكا�� كه مى توانيد به آن ها اشاره كنيد:

بهداشت صحيح را رعايت كنيد
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از ع�ئم و نشانه ها آگاه باشيد

حريم خصو� بيماران را حفظ كنيد

" دستان خود را طوری بشوييد كه انگار فلفل تند خرد 
�هايتان را عوض كنيد " كرده ايد و بايد ل��

ی، مسئول بهداشت استان برتيش كلمبيا - دك�ª با�� ه��

پس از لمس سطوح از ضدعفو�� كننده 
دست استفاده نماييد

از لمس صورت خود اجتناب كنيد

دستان خود را بكرات 
با آب و صابون كام�ً بشوييد

́فه يا عطسه دهان و  هنگام 
بي·� خود را بپوشانيد

از افرادی كه ناخوش اند دوری كنيد و 
اگر بيماريد در خانه بمانيد

وری است. تعهد ما برای حفظ حريم خصو« و محرمانه بودن بيمار امری �¹

پاسخ مراكز بهداشت عمومى زما�� مؤثر است كه افراد
 بتوانند به آن ها اعتماد كنند كه زما�� كه برای كمک با 

ند، مراقبت های �زم را برای  آن ها تماس مى گ��
محافظت از خود و اطرافيان اشان دريافت كنند.

ما متعهديم، ضمن اين كه از حريم خصو« 
بيماران محافظت مى كنيم، تا حد ممكن باز عمل كنيم

مشكل تنف�تب�فه گلو درد عطسه

اگر مشكوكيد كه خودتان يا ي� از افرادی كه با ايشان تماس نزديک داريد عفونت 
يد. COVID-19 دارد، قبل از مراجعه برای مراقبت های پزش� تماس بگ��

 خود تلفن كرده و نگرا�� خود را توضيح دهيد.
Ä

Åبه پزشک خانواد -
� مى كند كه درمانگاه در صورت لزوم برای  �Æاين كار تضم  

تست شما آماده خواهد شد و كاركنان درمانگاه و 
ساير بازديدكنندگان را ايمن نگه مى دارد.

روش های درست را دنبال كنيد

- پزشک خانواده نداريد؟ به 1-1-8 تلفن كنيد. در مركز 8-1-1، 
پرستاران مى توانند خطر شما را ارزيا�Ê كرده و 

دستورالعمل ها�� ارائه دهند.


