
FARSI / FARSI  

 ( ۱۹-بیماری ویروس کرونا )کووید

 ایدشود تماس داشته می۱۹- ممکن است با ویروسی که باعث بیماری کووید

 قرنطینه اجباری 

طبق دستور به حداقل  در کانادا را انجام داده است. ۱۹-دولت کانادا اقدامات اضطراری برای کند کردن ورود و گسترش کووید
روز خود را قرنطینه کرده،   ۱۴باید به مدت  ، شمادر کانادا )انزوای اجباری( ۱۹-قرار گرفتن در معرض کوویدرساندن خطر 
 . و عالئم بیماری را در خود تحت نظر بگیرید مورد درخواست را ارائه دهید اطالعات تماس 

افرادی که این دستور را نقض  .پیروی شما از این الزامات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اقدامات اجرائی الزم بعمل خواهد آمد
 کنند ممکن است با بازداشت در یک مرکز قرنطینه، همچنین جریمه و/یا مجازات حبس روبرو شوند.   

گونه سفر غیرضروری به آن برای مسافرت دارند )به عنوان مثال، هیچتری های اضافهها محدودیتها و سرزمینبرخی از استان
 استان، دسترسی محدود به مناطق خاصی داخل استان و غیره(.

 شودرسید آغاز میروزه شما از زمانی که می ۱۴دوره قرنطینه 

 بمانید. به محل قرنطینه خود بروید و در طول دوره قرنطینه خود آنجا  بدون تاخیر و مستقیم 
 .گذاری فیزیکی را رعایت کنیداصول فاصلههمیشه  
 : از توقف و ارتباط با دیگران خودداری کنیددر مسیر رسیدن به مکان قرنطینه،  

 در صورت امکان از یک خودروی شخصی استفاده کنید 
 تا حد امکان در خودرو بمانید 
اگر به غذا نیاز دارید، از خدمات خرید از پنجره  اگر باید بنزین بزنید، هزینه آن را در محل پمپ پرداخت کنید و 

 اتومبیل استفاده کنید
 همیشه ماسک مناسب غیرپزشکی یا پوشش صورت داشته باشید، مگر اینکه به تنهایی در یک خودروی شخصی باشید 

 Canada.ca/ArriveCAN، به صورت آنالین در ArriveCANاز طریق اپلیکیشن  شما باید موارد زیر را 

 :اعالم کنید 1-833-641-0343یا از طریق تماس با شماره 
 پس از ورود به کانادا ساعت ۴٨رسیدن به محل قرنطینه خود طی  
 به صورت روزانه تا آخرین روز قرنطینه  ۱۹-نتیجه ارزیابی شخصی عالئم کووید 

 یک مکان مناسب برای دوره قرنطینه جایی است که شما در آن: 

نیاز به ترک کردن مکان قرنطینه، به لوازم بدون  
 ضروری زندگی دسترسی دارید 

اگر به صورت اشتراکی با خانواده/دوستانی که با شما   
کنید، به اتاق خواب جداگانه  اند زندگی می سفر نکرده

 دسترسی دارید 
 توانید تعامل با افراد دیگر در خانواده را محدود کنید.می 

پزخانه به صورت مشترک  اگر از فضاهایی مانند آش
  شود:استفاده می

 پذیر نباشد، متری امکان 2گذاری فیزیکی اگر فاصله 

 از ماسک یا پوشش صورت استفاده کنید؛ 
های مشترک را بعد از استفاده، کامالً و مرتباً مکان 

 تمیز کنید 

با افرادی که در معرض خطر بیماری شدیدتر هستند   
 کنید زندگی نمی

اند در تماس و با افرادی که همراه با شما سفر نکرده  
برای مثال، در حاالت زیر خود را  .نیستیدارتباط نزدیک 
 :   قرنطینه نکنید

یک محیط زندگی گروهی یا مشترک از جمله  
دانشجویی، مگر اینکه این   هایها یا خوابگاهاردوگاه

 مکان از قبل مجاز شمرده شده باشد
های بزرگ یا تعداد زیادی از  یک خانوار با خانواده 

 افراد 
  های مشابهیک آپارتمان کوچک مشترک یا محیط 
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 حین به سر بردن در دوران قرنطینه 

مگر در شرایط اورژانس پزشکی، یا برای خدمات ضروری پزشکی یا درمان، یا ترک نکنید مکان قرنطینه خود را  
  مواردی که از قبل مجاز شمرده شده باشد

 متر از آنها فاصله بگیرید.  ٢حتی اگر بیرون باشید و نداشته باشید هیچ شخص مهمانی  
  از فضاهای خارجی شخصی استفاده کنید )مثل بالکن(. 
  .استفاده نکنیدهای ورزشی یا استخرها ها، باشگاهها، رستوران ها، حیاطیاز فضاهای مشترک مانند الب 

 

های شما پیام تان را چک کنند.با شما تماس گرفته شود تا پیروی 1- 888-336-7735روزه قرنطینه از شماره  ۱۴ممکن است در طول دوره 

 دریافت خواهید کرد.  های ایمیلیتلفنی از پیش ضبط شده و یادآوری

 

روزه قرنطینه شما از طرف مسئولین استانی یا سرزمینی با شما تماس   ۱۴توجه داشته باشید که ممکن است در طول دوران 

 ترین الزامات پیروی کنید.اگر رهنمودهای فدرال و استانی یا سرزمینی با یکدیگر فرق داشت، باید از سختگیرانه  گرفته شود.

 روز تحت نظر بگیرید ۱۴د را به مدت باید سالمتی خو

  در شما شروع شد: ۱۹-اگر بروز هرگونه عالئم کووید

  

 

 شما باید: 

  فوراً خود را از دیگران منزوی کنید •
 به قسمت زیر مراجعه کنید(های مرکز بهداشت عمومی محلی خود پیروی کنید )از دستورالعمل •

شما مثبت شد یا اگر در معرض فرد   ۱۹-اگر در طول دوره قرنطینه، دچار تب و سرفه یا تب و مشکل در تنفس شدید، تست کووید
وی مثبت است،   ۱۹-دهد یا تست کوویدرا نشان می ۱۹-ها و عالئم کوویددیگری قرار گرفتید که مشمول این دستور است و نشانه

 شود. روزه دوباره شروع می ۱۴دوره 
 

های تفریحی، پرواز و حمل و نقل  در طول سفر )یعنی کشتی ۱۹-برای کسب اطالعات بیشتر درباره مواجهه احتمالی با کووید
و/یا بیماری شدیدتر، به این صفحه مراجعه کنید:   ۱۹-عمومی و غیره( یا کسب اطالعات درباره عوامل افزایش مواجهه با کویید

canada.ca/coronavirus.  

 سرفه جدید یا رو به بدتر شدن  

 تنگی نفس/مشکل در تنفس 

  ٣٨ احساس داشتن تب، لرز، یا دمای بدن معادل 

 یا بیشتر  درجه سانتیگراد

  تغییرات یا بثورات پوستی )در کودکان( 

 دردهای عضالنی یا بدن درد، خستگی، یا ضعف 

 از دست دادن حس بویایی یا چشایی که جدید باشد  

 سردرد  

عالئم گوارشی مانند درد شکمی، اسهال، استفراغ، یا احساس   

 ناخوشی شدید 
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 ۱۹-جهت کمک به کاهش گسترش کووید

 ( را دانلود و از آن استفاده کنید. COVID Alert -اپلیکیشن ردیابی تماس کانادا )هشدار کووید •

 ٪ استفاده نمایید.۶۰دست حاوی الکل حداقل  کنندهیا از ضدعفونی بشویید  دقیقه  ٢با آب گرم و صابون به مدت  های خود رامرتب دست •

 صورت خود اجتناب ورزید.از دست زدن به  •

 .بپوشانیدبا بازوی خود   دهان و بینی خود راهنگام سرفه یا عطسه،  •

 . پیروی کنیدهای دیگر مرکز بهداشت عمومی محلی خود از کلیه رهنمود  •

  مراکز بهداشت عمومی

 سایت وب تلفنشماره  هاها و سرزمیناستان

 www.bccdc.ca/covid19 811 بریتیش کلمبیا 

 www.myhealth.alberta.ca 811 آلبرتا

 www.saskhealthauthority.ca 811 ساسکاچوان 

   www.manitoba.ca/covid19 9257-315-888-1 مانیتوبا 

 www.ontario.ca/coronavirus 0000-797-866-1 انتاریو

 www.quebec.ca/en/coronavirus 4545-644-877-1 کبک

 www.gnb.ca/publichealth 811 نیو برونزویک 

 .novascotia.ca/coronavirus/www 811 نووا اسکوشیا 

   www.princeedwardisland.ca/covid19 811 پرینس ادوارد آیلند

 www.gov.nl.ca/covid-19 1-888-709- 2929یا  811 البرادور نیوفوندلند و 

 www.gov.nu.ca/health 5772-975-867-1 نوناوت

 www.gov.nt.ca/covid-/19 811 های شمال غرب سرزمین 

 www.yukon.ca/covid-19 811  یوکان

 برای کسب اطالعات بیشتر: 

1-833-784-4397      canada.ca/coronavirus 

 

 2020.11.21 : تاریخ/  02-22 -04 : شناسه
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