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خود انزوا�� چيست؟

دو م��

فكر مى كنيد نياز به تست COVID-19 داريد؟ با استفاده از ابزارهای خود ارزيا�� در covod19.thrive.health دريابيد كه آيا بايد برای 
تست شدن به ارائه دهندگان  مراقبت های بهداش�� يا شماره 1-1-8 تلفن كنيد.

ل بيماری بريتيش كلمبيا (BCCDC)، با شماره COVID-19-888-1 تماس گرفته، يا به شماره  برای اط�عات بيش�� از مركز كن��
0300-630-604 پيامک ارسال نموده يا از www.bccdc.ca ديدن نماييد.

اگر مورد تأييد شده COVID-19 هستيد، با مورد تأييد شده در تماس نزديک هستيد، برای COVID-19 تست داده و منتظر نتايج 
وی كنيد. ¢ هستيد، يا به خارج كانادا سفر كرديد، بايد خود را م�¢

ل خود بمانيد و ك¦ به م�قات شما نيايد. از فاميل و دوستان بخواهيد  ¢ در م�¢
تا به م�قات شما نيايند.

ل خودتان را از بقيه دور و مجزا كنيد كه شامل محل خواب و  ¢ سعى كنيد در م�¢
استفاده از توالت و حمام مى شود.

قرار م�قات های خود را لغو كنيد مگر اين كه به دليل فوريت پزش° باشد.

́كار، مدرسه و مكان های عمومى، مانند مغازه ها، مراكز خريد،  به 
ل كار كنيد. ¢ رستوران ها و عبادتگاه ها نرويد. در صورت امكان از م�¢

ا¸ استفاده نكنيد. از وسايل نقليه عمومى، تاك¦ يا اتومبيل اش��

ل  ¢ برای مواد غذا�� و خواربار، و مايحتاج ديگر خود از خدمات تحويل در درب م�¢
استفاده كنيد.

ی (شش فوت) از  از تماس رو در رو با ديگران اجتناب كنيد. فاصله دو م��
ديگران را حفظ كنيد. 

در صور�� كه دراتاق با افراد ديگری هستيد، يا اگر برای فوريت مراقبت 
ل را ترک كنيد، ماسک بزنيد. ¢ پزش° بايد م�¢

́فه يا عطسه خود را بپوشانيد.  به طور مكرر دست های خود را بشوييد و 
اگر نمى توانيد دستان خود را بشوييد از ضدعفو�¢  كننده دست استفاده نماييد.

هر روز وضعيت س�مت خود را تحت نظر داشته، دمای بدن خود را چک كرده و 
مقادير زيادی مايعات بنوشيد.

لوازم خانه، مثل ظروف، فنجان و ليوان ها، قاشق وچنگال و چاقوهای غذاخوری، 
ک حوله ها و م�فه ها را با آب و صابون شسته و آن ها را با ديگران به طور مش��

 استفاده نكنيد.

های  ه های در، توالت ها، سينک ها، ش�� ¢ها، دستگ�� سطوحى (پيشخوان، سطوح روی م��
ه) كه به طور مكرر لمس مى شوند را حداقل روزی يک مرتبه با استفاده از مواد  آب و غ��

¢ كنيد. ضدعفو�¢ كننده كه از فروشگاه خريداری كرده ايد، تم��
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