ﺑﯾﻣﺎری وﯾروس ﮐروﻧﺎ ) ۲۰۱۹ﮐووﯾد(۱۹-
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼی ﺧﻮد بﻪ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-را کﺎهﺶ ده�ﺪ
اﯾن ﺑرﮔﮥ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای اﻓرادی ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﯾﺎ ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐووﯾد ۱۹-ﻗرار دارﻧد .اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد
ﭘﯽ ﺑﺑرﯾد ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﺧطر ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﮐووﯾد ۱۹-را ﮐﺎھش دھﯾد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری ﻗرار دارد؟

ﺧﻄﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:
•
•

•

ﺳﻦ بﺎﻻ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻦ بﺎﻻﺗﺮ بﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺮ اﻓﺰا�ﺶ ��ﺎبﺪ ،بﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ؛
�
ﻫﺎی
اﺑﺘﻼ بﻪ ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎ� ،د�ﺎبﺖ ،ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی ر�ﻪ/ﻗﻠﺐ/کﻠ�ﻪ/ﮐبﺪ ،ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن بﺎﻻ و ﺑ�ﻤﺎری ی
ﮐﻪ ﺳ�ﺴﺘﻢ ن
ا�ﻤی را ﺿﻌ�ﻒ �ﮐﻨﻨﺪ
)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ن
ﺑﺮ� �ﻃﺎنﻫﺎ ،اچآیوی/ا�ﺪز درﻣﺎن�ﺸﺪە(؛
ن
ن
درﻣﺎئ ،داروﻫﺎی �
ﻣ�ف داروﻫﺎی ﮐﻪ ﺳ�ﺴﺘﻢ ن
دﻫﺎئ(.
اﺳ�وﺋ�ﺪ
ا�ﻤی را ﺿﻌ�ﻒ �ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷ��
ی

ﺗﻌداد اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧزدﯾﮏﺷﺎن ھﺳﺗﯾد را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد
•

�
بﻪ ﺟﺰ اﻓﺮادی ﮐﻪ بﺎ آنﻫﺎ زﻧﺪ� �ﮐﻨ�ﺪ:
•

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺰد�ﮏﺷﺎن ﻫﺴت�ﺪ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨ�ﺪ؛

•

ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از اﻓﺮاد ﻓﺎﺻﻠﻪ بﮕ��ﺪ )ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ � ۲
ﻣ� ۶/ﻓﻮت(.
ی

•

و�ﺪﺋﻮئ �ﺎ ﭘ�ﺎﻣﮏ ،ارﺗبﺎط ﺧﻮد را بﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮادە ﺣﻔﻆ ﮐﻨ�ﺪ.
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣکﺎن از ﻃ��ﻖ ﺗﻠﻔﻦ ،ﭼﺖ
ی

•

در ﺻﻮرت اﻣکﺎن در ﺧﺎﻧﻪ کﺎر ﮐﻨ�ﺪ.

•

ن
درﻣﺎی ﺧﻮد را ﺑبﯿن�ﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﺰﺷکﺎن ،ی ن
ﻓ��ﻮﺗﺮاﭘ�ﺴﺖﻫﺎ(.
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣکﺎن بﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪدﻫﻨﺪگﺎن ﻣﺮاﻗبﺖ

از ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎهﺎی �ﺴﺘﻪ و ﻣکﺎنهﺎی ﺷﻠ�غ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨ�ﺪ
•

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣکﺎن در ﻓﻀﺎی بﺎز بﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮادە د�ﺪار ﮐﻨ�ﺪ.

•

ا�ﺮ بﺎ�ﺪ در ﻓﻀﺎی �ﺴﺘﻪ د�ﺪار ﮐﻨ�ﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣکﺎن ﭘﻨﺠﺮەﻫﺎ و درﻫﺎ را بﺎز ﮐﻨ�ﺪ ﺗﺎ ﺗه��ﻪ ﻫﻮا ﺑهﺒﻮد ﭘ�ﺪا ﮐﻨﺪ.

•

در ﺻﻮرت اﻣکﺎن از ﺣﻀﻮر در ﻓﺮوﺷگﺎەﻫﺎی ﺷﻠ�غ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی �ﺴﺘﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨ�ﺪ .زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻠﻮتﺗﺮی را ﺑﺮای ﺧ��ﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨ�ﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤ��ﻞ درب ن ن
ﻣ�ل اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨ�ﺪ �ﺎ از د�ﮕﺮان بﺨﻮاﻫ�ﺪ ﻏﺬا و ﻣﻠﺰوﻣﺎت د�ﮕﺮ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗه�ﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎدە از وﺳﺎ�ﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮ� ،ﺗﺎ�� و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروی �
اﺷ�ا� را ﻣﺤﺪود ﮐﻨ�ﺪ .ا�ﺮ ﻻزم اﺳﺖ از اﯾﻦ روشﻫﺎی
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨ�ﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣکﺎن زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻠﻮتﺗﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨ�ﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ی ن
ﻓ��� را رﻋﺎ�ﺖ ﮐﻨ�ﺪ ،ﻣﺎﺳﮏ
�
ئ
ن
بﮕ��ﺪ ،ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺰﻧ�ﺪ ،ﻣﻄﻤن ﺷ��ﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪە
ﺑﺰﻧ�ﺪ و ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را �ﺸ���ﺪ .ا�ﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ�� �ﺎ ﺧﻮدروی اﺷ�ا� ی
ﻣﺎﺳﮏ زدە بﺎﺷﺪ ،روی ﺻﻨﺪ� ﻋﻘﺐ ﺑنﺸیﻨ�ﺪ و ﭘﻨﺠﺮە را بﺎز ﮐﻨ�ﺪ.

•
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ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺰﻧ�ﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨ�ﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺰد�ﮏ ﺷﻤﺎ ی ن
ﻧ� ﻣﺎﺳﮏ زدە بﺎﺷﻨﺪ
•

ﻏ��ﺰﺷ� ﺑﺰﻧ�ﺪ.
ﺑﺮای کﻤﮏ بﻪ
ﺟﻠﻮﮔ�ی از اﻧﺘﻘﺎل ﺑ�ﻤﺎری بﻪ د�ﮕﺮان ،ﻣﺎﺳﮏ ی
ی

•

�
ﻏ� از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادەﺗﺎن در ﻓﻀﺎی �ﺴﺘﻪ ﻫﺴت�ﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺰﻧ�ﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨ�ﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺰد�ﮏ بﻪ
وﻗی بﺎ اﻓﺮادی ی
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﺳﮏ زدە بﺎﺷﻨﺪ )بﻪ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ آنﻫﺎ را �ﺷﻨﺎﺳ�ﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در�ﺎرۀ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﺎﺳﮏ بﺎ آنﻫﺎ اﻣﻦ بﺎﺷﺪ(.
�
�
ﻏ� از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادەﺗﺎن ﻫﺴت�ﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺰﻧ�ﺪ و اﻃﻤﻨ�ﺎن
ﻫﺮگﺎە در ﻓﻀﺎی بﺎز و در ﻓﺎﺻﻠﮥ کﻤ� از  ۲ﻣ� ۶/ﻓﻮت از اﻓﺮادی ی
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨ�ﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺰد�ﮏ بﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﺳﮏ زدە بﺎﺷﻨﺪ.

•

دﺳﺖهﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺮﺗﺐ ی ن
ﺗﻤ� ﮐﻨ�ﺪ
•

دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺮﺗﺐ بﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن �ﺸ���ﺪ .ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی دﺳﺖ و ﺻﻮرت را �
اﺷ�ا� اﺳﺘﻔﺎدە ﻧﮑﻨ�ﺪ.
ن
ا�ﺮ آب و ﺻﺎﺑﻮن در �
ﺿﺪﻋﻔﻮيﮐﻨﻨﺪۀ اﻟ�� دﺳﺖ )بﺎ اﻟ�ﻞ  (۹۰٪ - ۶۰٪بﻪ ﻫﻤﺮاە داﺷﺘﻪ بﺎﺷ�ﺪ و
دﺳ�س ﻧ�ﺴﺖ بﺎ ﺧﻮد ژل
از آن اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨ�ﺪ.

•

ین
ﻫﻤﭽﻨن ا�ﺮ ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮی را ﻟﻤﺲ �ﮐﻨ�ﺪ دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را
ﻫﺮگﺎە اﺷ�ﺎء �ﺎ ﺳﻄﻮ� ﮐﻪ د�ﮕﺮان ﻟﻤﺲ ﮐﺮدەاﻧﺪ را ﻟﻤﺲ �ﮐﻨ�ﺪ و
ﺗﻤ�ن
ین
ﺗﻤ� ﮐﻨ�ﺪ .از ﻟﻤﺲ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﮐﻨ�ﺪ و ا�ﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻮرتﺗﺎن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨ�ﺪ ،ﭘ�ﺶ از آن دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ی
ﮐﻨ�ﺪ.

•

اه�دهﺎی د�ﮕﺮ ﺑﺮای کﻤﮏ بﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ
ر �
•
•
•
•

درﺻﻮرت اﻣکﺎن وا�ﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﺰﻧ�ﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ و�ﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻣﻘﺎوم ﺷ��ﺪ.
ن
ﺳﻄﻮ� ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ﻣﮑﺮ �را ﻟﻤﺲ �ﺷﻮﻧﺪ را ی ن
دﺳﺘﮕ�ەﻫﺎی در ،کﻠ�ﺪﻫﺎی ﺑﺮق(.
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨ�ﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺗﻤ� و
ی
ن
بﮕ��ﺪ �ﺎ
ا�ﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻣ��ﻮط بﻪ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-ﭘ�ﺪا ﮐﺮد�ﺪ ،بﺎ اراﺋﻪدﻫﻨﺪە ﻣﺮاﻗبﺖ درﻣﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ی
ارز�ﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وزارت ﺑهﺪاﺷﺖ بﻪ �ﮏ ﻣﺮﮐﺰ
�
ن
ﻫﺎی دار�ﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ کﻤﮏ ﮐﻨ�ﺪ.
ا�ﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ روان ﺧﻮد �ﺎ ﻋ��ﺰانﺗﺎن ﻧﮕﺮای ی

ﻣﻨﺎﺑﻊ
•

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑهﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮ� کﺎﻧﺎدا :ﺟﻤﻌ�ﺖﻫﺎی آﺳ�ﺐپﺬﯾﺮ
و ﮐﻮو�ﺪ۱۹-

•

اﺋﺘﻼف ﺳﻼﻣﺖ روان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان کﺎﻧﺎدا:
•

ﻫﺎی ﺑﺮای ﻣبﺎرزە بﺎ اﺿﻄﺮاب در وﺿﻌ�ﺖ
ﺗﻮﺻ�ﻪ ی
ﺑهﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮ� ﻓﻌ�

•

ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧ�ﺪ ی ن
ﺣن ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری
ی
ین
ﻓ��� اﻧﺠﺎم دﻫ�ﺪ

•

وزارت ﺑهﺪاﺷﺖ :ﻣﻨﺎب� ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻧﺘﺎر�ﻮ ﮐﻪ در دوران
ﮔ�ی ،ﻣﺸکﻼت ﺳﻼﻣﺖ روان و اﻋﺘ�ﺎد را ﺗﺠ��ﻪ
ﻫﻤﻪ ی
�ﮐﻨﻨﺪ

•

ﺟﺎﻣﻌﻪ �ﻃﺎن کﺎﻧﺎدا:
�ﻃﺎن و ﮐﻮو�ﺪ۱۹-

•

در�ﺎرۀ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدکﺎن :اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدکﺎن
دارای ﻧﻘﺺ ن
ا�ﻤی و ﮐﻮدکﺎن دارای ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ

•

ﺑهﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮ� اﻧﺘﺎر�ﻮ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮ�

در ﻣورد وﯾروس اطﻼﻋﺎت ﮐﺳب ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫروز در ﻣﻮرد ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﮫ وبﺳﺎﯾﺖ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 ontario.ca/coronavirusﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ ً از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
_____________________________________________________
اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در اﯾن ﺳﻧد در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﻧواﻣﺑر  ۲۰۲۰ﺑﮫروز اﺳت
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