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 ( ۱۹ -بیماری ویروس کرونا )کووید

 اید مبتل شده 19-باشد یا بدانید که به کووید۱۹ -ممکن است عالئمی داشته باشید که ناشی از کووید

 

 انزوای اجباری 

هر دستور صادر شده  طبق. در کانادا را انجام داده است ۱۹  -دولت کانادا اقدامات اضطراری برای کند کردن ورود و گسترش کووید

  روز 14 مدت به دیباشما  کند،یم یکردن به محض ورود به کشور را اجبار ینهقرنط یا یکه الزامات منزو قرنطینه قانونمطابق با 

 .  دیریبگ نظر تحت خود در را یماریب عالئم  و دیده ارائه را درخواست مورد تماس  اطالعات ،کرده نهیقرنط را خود

افرادی که این دستور را نقض کنند ممکن است با بازداشت در یک . پیروی شما از این دستور منوط به نظارت، تأیید و اجرا است

 رعایت  زمینه در تا دارید نگه خود نزد را هادستورالعمل اعالمیه این . یا مجازات حبس روبرو شوند مرکز قرنطینه، همچنین جریمه و

 . کند کمک شما به شوند،می  ذکر ادامه در که الزاماتی

 باید بدون تأخیر خود را منزوی کنید

  لوازمبه همراه  مناسب انزوای مکانمطمئن شوید که  

را دارید که با افرادی که در معرض خطر   زندگی ضروری

بیماری شدیدتر هستند به صورت اشتراکی مورد استفاده قرار  

 گیرد. نمی

توانید خودتان را از افرادی که با شما  هایی که نمیدر محل 
 کنند جدا کنید، خود را منزوی نکنید. برای مثال:  زندگی می
o  در یک خانه گروهی یا مشترک؛ 
o  های بزرگ یا تعداد  در یک خانواده با خانواده

 زیادی از افراد؛ 
o   در یک آپارتمان کوچک به صورت اشتراکی، یا

 اند؛ یا هایی که با شما سفر نکردهاتاقی همراه با هم

o ریسا ای ییدانشجو خوابگاه اردوگاه، کی در 
  کینزد تماس آن در که یگروه یهاگاهسکونت

 یفضاها  از مشترک صورت به شما و دارد وجود
 . دیکنیم استفاده مشاع

توانید خود را منزوی کنید،  مستقیم به محلی بروید که بدون تاخیر می 

 . اید، آنجا بمانیدروز از تاریخی که وارد کانادا شده  14و به مدت 
  یا غیرپزشکی مناسب ماسک باید هستید، نقل و حمل وسایل در وقتی 

  خودروی یک  در تنهایی به  اینکه مگر باشید، داشته صورت پوشش
 . باشید شخصی

 . کنید رعایت  را فیزیکی گذاریفاصله اصول همیشه 

 

)از جمله هواپیما، وسایل نقلیه شهری، تاکسی از وسایل نقلیه عمومی  

. فقط از وسیله نقلیه  استفاده نکنیدیا خدمات خودروی اشتراکی( 

 خصوصی مانند خودرو شخصی خود استفاده کنید.

 با سایرین اجتناب نموده:  تماسر از در مسی 

 در خودرو بمانید؛  

در مسیر خود تا رسیدن به مکان انزوای خود، در هتل اقامت  

 نکنید؛ 

 اگر باید بنزین بزنید، هزینه آن را در محل پمپ پرداخت کنید؛ 

 اگر به غذا نیاز دارید، از خدمات خرید از پنجره اتومبیل 

 استفاده کنید؛

اگر نیاز به استفاده از یک محوطه استراحت دارید، ماسک زده  

 گذاری فیزیکی و مسائل بهداشتیو در مورد رعایت فاصله 
 مطلوب هوشیار باشید.

 

 تری برای مسافرت دارندهای اضافهها محدودیتها و سرزمینبرخی از استان 

 محدود به مناطق خاصی داخل استان و غیره(.استان، دسترسی آن گونه سفر غیرضروری به )به عنوان مثال، هیچ 
  های استانی یا سرزمینی در پشت این جزوه مراجعه نمایید.سایتلطفاً برای اطالعات بیشتر به وب 

 

 _______________________________________________ 
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 شما باید همچنان بر وضعیت سالمت خود نظارت داشته باشید 

 

مرکز بهداشت عمومی محلی خود پیروی کنید   هایاز دستورالعمل، تر شد یا عالئم جدیدی بروز نموداگر عالئم بیماری در شما وخیم

مربوط هستند: سرفه جدیدیا در حال بدتر شدن، تنگی   19-)برای اطالعات تماس به پشت این برگه مراجعه کنید(. عالئم زیر به کووید

نی یا بدن درد  یا بیشتر، احساس داشتن تب، لرز، خستگی یا ضعف، درد عضال گراددرجه سانتی  ۳۸نفس/مشکل در تنفس، تب معادل 

از دست دادن حس بویایی یا چشایی که جدید باشد، سردرد، عالئم گوارشی مانند درد شکمی، اسهال، استفراغ، یا احساس ناخوشی  

 زیاد(. 

  ممکن که ،(عمومی نقل و حمل نوع  هر)  قطارها یا تفریحی هایکشتی پروازها، درباره اطالعات کسب خواهشمند است برای •

 :کنید مراجعه مطلب این به لطفاً  باشید، گرفته قرار 19-کویید معرض در خود اخیر سفر طی آنجا است

-coronavirus-novel-health/services/diseases/2019-https://www.canada.ca/en/public
gatherings.html-mass-ships-cruise-flights-advice/exposure-health-travel-nfection/latesti 

  به لطفاً  شدیدتر، پیامدهای یا بیماری یا/و 19-کویید با مواجهه عوامل افزایش درباره اطالعات کسب برایخواهشمند است  •

novel-health/services/diseases/2019-https://www.canada.ca/en/public-: کنید مراجعه مطلب این
risks.html-infection/prevention-uscoronavir   

 ۱۹ -جهت کمک به کاهش گسترش کووید

مستقیم به مکان انزوای خود  

 بروید. 

 گونه توقفی نکنید. در مسیر هیچ 

  از  کشور، به  ورود از ساعت 48 طی 

  به ، ArriveCAN اپلیکیشن طریق

  در آنالین صورت

https://arrivecan.cbsa-

asfc.cloud-nuage.canada.ca   

 شماره  با  تماس طریق  از یا

  اعالم ،0343-641-833-1   

 . نمایید حضور

  ۱۴ انزوای پایان  تا روز  هر  

  از  را خود  بیماری عالئم تان،روزه

  به ،ArriveCAN اپلیکیشن طریق

  در  آنالین صورت

https://arrivecan.cbsa-

asfc.cloud-nuage.canada.ca   

 شماره  با تماس  طریق از  یا

  گزارش ،0343-641-833-1 

 .دهید

 

  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html
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توانید انجام دهید توانید و چه کارهایی نمی روزه چه کارهایی می  ۱۴ انزوادر طول   
 

انزوا در دوران  مجاز   انزوادر دوران ممنوع  

 توانید:در محل انزوای خود، شما می

با اعضای خانواده/دوستانی که همراه با شما    •

اند زندگی کنید، به این شرط که در  سفر نکرده

صورت امکان اتاق خواب و سرویس بهداشتی  

 جداگانه داشته باشید. 

از فضاهای مشترک مانند آشپزخانه استفاده کنید،   •

 مشروط بر اینکه: 

o   تعامل با افراد دیگر در خانواده را

محدود کنید و اگر امکان رعایت فاصله 

متری وجود ندارد، از ماسک یا  2

 پوشش صورت استفاده کنید 

o های مشترک را بعد از استفاده، کامالً مکان

 . و مرتباً تمیز کنید
 
 

 

  کهتوانید ترک کنید، مگر اینمکان انزوا را نمی  •

به خدمات پزشکی پر اهمیت از نظر زمانی نیاز  

 . داشته باشید
توانید هیچ شخص مهمانی داشته باشید شما نمی •

متر از آنها فاصله   2حتی اگر بیرون باشید و 

 . بگیرید
ها، ها، حیاط از فضاهای مشترک مانند البی  •

های ورزشی یا استخرها ها، باشگاهرستوران 

 . استفاده نکنید

شودتوصیه می واانزدر دوران   
 

تان را گرفته خواهد شد تا پیرویبا شما تماس  ۱-۸۸۸-۳۳۶-۷۷۳۵شماره روزه انزوا از  ۱۴در طول دوره 

 چک کنند. 

با  استانی/سرزمینی اتان از طرف مسئولینقرنطینهروزه   ۱۴ ممکن است در طول دوران توجه داشته باشید که

ترین و  فدرال و استانی/سرزمینی با یکدیگر فرق داشت، باید از پیشگیرانه اگر رهنمودهای شما تماس بگیرند.

 .  ترین شرایط پیروی کنیددقیق

 

  

هنگام سرفه یا عطسه دهان 

 خود را با بازو بپوشانید. 
از دست زدن به صورت خود  

 پرهیز نمایید. 

های خود را با آب  مرتب دست

گرم و صابون بشویید یا از 

کننده دست حاوی  ضدعفونی 

٪ استفاده  ۶۰الکل حداقل 

 نمایید.
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 مراکز بهداشت عمومی 

 سایت وب شماره تلفن هاها و سرزمیناستان 

 www.bccdc.ca/covid19 ۸۱۱ بریتیش کلمبیا 

 www.myhealth.alberta.ca ۸۱۱ آلبرتا

 www.saskhealthauthority.ca ۸۱۱ ساسکاچوان 

   www.manitoba.ca/covid19 ۱-۸۸۸-۳۱۵-۹۲۵۷ مانیتوبا 

 www.ontario.ca/coronavirus ۱-۸۶۶-۷۹۷-۰۰۰۰ آنتاریو

 www.quebec.ca/en/coronavirus ۱-۸۷۷-۶۴۴-۴۵۴۵ کبک

 www.gnb.ca/publichealth ۸۱۱ نیو برونزویک 

 www.nshealth.ca/public-health ۸۱۱ نووا اسکوشیا 

   www.princeedwardisland.ca/covid19 ۸۱۱ جزیره پرینس ادوارد 

 www.gov.nl.ca/covid-19   ۱-۸۸۸-۷۰۹-۲۹۲۹یا  ۸۱۱ نیوفوندلند و البرادور 

 www.gov.nu.ca/health ۱-۸۶۷-۹۷۵-۵۷۷۲ نوناوت

 www.hss.gov.nt.ca ۸۱۱ های شمالیسرزمین 

 www.yukon.ca/covid-19 ۸۱۱ یوکان

 :برای کسب اطالعات بیشتر

۱-۸۳۳-۷۸۴-۴۳۹۷  canada.ca/coronavirus 

ID: 04-22-02 / DATE: 2020.10.03 

 


	بیماری ویروس کرونا (کووید- ۱۹)
	برخی از استانها و سرزمینها محدودیتهای اضافهتری برای مسافرت دارند
	(به عنوان مثال، هیچگونه سفر غیرضروری به آن استان، دسترسی محدود به مناطق خاصی داخل استان و غیره).
	لطفاً برای اطلاعات بیشتر به وبسایتهای استانی یا سرزمینی در پشت این جزوه مراجعه نمایید.


