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

 دستور هر طبقدر کانادا را انجام داده است.   ۱۹ -دیکند کردن ورود و گسترش کوو ی برا یدولت کانادا اقدامات اضطرار
 همه کند، یم یاجبار را  کشور به ورود محض  به کردن نه یقرنط ای یمنزو الزامات   که نهیقرنط قانون با مطابق شده صادر
  ارائه را  درخواست مورد تماس اطالعات کرده، نهیقرنط را خود روز 14 مدت  به  دیبا شوندیم کانادا وارد که یافراد
 .  دی ریبگ نظر تحت خود در  را یماریب عالئم و دهند

افرادی که این دستور را نقض کنند ممکن است با بازداشت در  پیروی از این دستور منوط به نظارت، تأیید و اجرا است. 
  تا دارید نگه خود  نزد را هادستورالعمل اعالمیه این یک مرکز قرنطینه، همچنین جریمه و یا مجازات حبس روبرو شوند.

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

اجباری معاف هستندافرادی که از قرنطینه   

  از  شده،  مشخص دستور  در  که ی عملکرد ای  یاساس مشاغل  انجام   چون یمقاصد یبرا کانادا به ورود موقع خاص افراد

   . هستند معاف دستور  این طبق اجباری قرنطینه به الزام

 . شد خواهند اعتبارسنجی کانادا،  به ورود بار  هر  برای هامعافیت

 

شود. نمی هستند،۱۹ -بیماری کوویدهای و نشانهافرادی که دارای عالئم این معافیت شامل   

 

اگر در بدو ورود به کانادا عالئم بیماری )به پشت این جزوه مراجعه نمایید( را در خود مشاهده نمودید، باید این اطالعات  

 دی را به شما ارائه دهند. های بعرا به افسر خدمات مرزی یا افسر قرنطینه اعالم کرده تا ایشان دستورالعمل

اید، باز هم الزم است که موارد زیر را  شناخته شده  اگر به عنوان فردی که از الزام به قرنطینه اجباری معاف است،

 رعایت نمایید: 

از ماسک غیرپزشکی یا پوشش   پذیر نباشد،گذاری فیزیکی امکانهای عمومی اگر رعایت فاصلهدر مکان •
 .صورت استفاده نمایید

روز پس از هربار    ۱۴تحت نظر بگیرید، که شامل    ۱۹  -های کوویدهمواره سالمت خود را برای عالئم و نشانه •
 شود. ورود مجدد به کانادا نیز می

و اقدامات پیشگیرانه در محیط    کنیدایی که به آن سفر میهای بهداشت عمومی منطقهاز راهنما و دستورالعمل •
 کار خود پیروی کنید. 
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ها ها و سرزمیند، اما برخی از استانبشوشوند را شامل اگرچه امکان دارد که این معافیت برخی افراد خاصی که وارد کانادا می

 گذارد.بروی ورود ایشان تأثیر تواند که میممکن است الزامات متفاوتی داشته باشند 

 وان مثال، دسترسی محدود به مناطق خاصی داخل استان و غیره(.)به عن

 های استانی یا سرزمینی در پشت این جزوه مراجعه نمایید.سایتلطفاً برای اطالعات بیشتر به وب

 

 

سالمتی خود را تحت نظر بگیریدباید   

 : کردید پیدا 19-کووید با همخوان عالئمی اگر  اید،شده کانادا وارد  کههر بار  از پس روز  14به مدت 

  ،سرفه جدید یا رو به بدتر شدن 
   ،تنگی نفس/مشکل در تنفس 
  درجه سانتیگراد یا بیشتر،  38دمای بدن معادل با 
 احساس داشتن تب، لرز، خستگی یا ضعف 
  ،درد عضالنی یا بدن درد 
   از دست دادن بویایی یا چشایی که جدید باشد 
  سردرد 
  هال، استفراغ یا احساس ناخوشی زیاد. عالئم گوارشی مانند درد شکمی، اس 

 د؛ یکن یمنزو گرانید  از  را  خود فوراً  •

از سوی نهاد بهداشت عمومی در استان یا سرزمینی که در آن سکونت دارید را   19-مربوط به کووید هایدستورالعمل •

های بعدی در رابطه به کارتان با  برای دستورالعمل دنبال کنید )اطالعات تماس را در قسمت زیر مشاهده کنید(؛

 کارفرمای خود تماس بگیرید. 

 اخیر سفر طی آنجا است ممکن که ،(عمومی نقل و حمل نوع هر)  قطارها یا تفریحی هایکشتی پروازها، درباره اطالعات کسب برای

https://www.canada.ca/en/public-: کنید مراجعه مطلب این به لطفا   باشید، گرفته قرار 19-کویید معرض در خود

-advice/exposure-health-travel-infection/latest-aviruscoron-novel-health/services/diseases/2019

gatherings.html-mass-ships-cruise-lightsf 

:  کنید مراجعه مطلب این به لطفا   شدیدتر، پیامدهای یا بیماری یا/و 19-کویید با مواجهه افزایش درباره اطالعات کسب برای

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-

infection/prevention-risks.html 

 شود که، توصیه میکه در کانادا هستیدزمانیبه عالوه، 

 . هستند شدیدتر بیماری خطر معرض در که  کسانی خصوصاً  کنید، محدود دیگران با را خود تماس •

٪ استفاده ۶۰کننده دست حاوی الکل حداقل  های خود را با آب گرم و صابون بشویید یا از ضدعفونیدست مرتب •

 نمایید.

 . صورت خود اجتناب ورزید  از دست زدن به •

 .بپوشانید  با بازوی خود دهان و بینی خود را  هنگام سرفه یا عطسه، •

 

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/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html
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 مراکز بهداشت عمومی 

 
 سایت وب تلفنشماره  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

 

۴۳۹۷-۷۸۴-۸۳۳-۱ برای کسب اطالعات بیشتر   
www.canada.ca/coronavirus 
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