
 

 COVID-19ها در دوران بیماری جلوگیری از آسیب دیدگی
ها دیدگیبا این حال، بسیاری از این آسیب های سنی هستند.ها معموالً دلیل اصلی مراجعه به بخش اورژانس برای کلیه گروهدیدگیآسیب
ها آسیب دیدگی ای دارد.دیدگی همیشه خوب است، اما در حال حاضر اهمیت ویژهجلوگیری از آسیب بینی و پیشگیری هستند.پیشقابل 

 COVID-19توانند به بستری شدن در بیمارستان و نیاز به خدمات آمبوالنس منجر شوند و در نتیجه خطر قرار گرفتن در معرض می

 هند.را برای شما و دیگران افزایش د
 

این موارد  دهند.ها همچنان رخ میهای فعلی در بریتیش کلمبیا جهت حفظ ایمنی مردم در برابر ویروس، آسیب دیدگیبا وجود محدودیت
های مرتبط با زمین خوردن )به ویژه در میان سالمندان(، رفت و آمد، محل کار، فعالیت بدنی، غرق شدن، دیدگیعبارتند از آسیب

 زدگی، برق، خشونت، آسیب رساندن به خود، و خودکشی.سوختگی، گرما خفگی، مسمومیت،
 

استرس و انزوا ممکن است عوامل  تواند باعث افزایش استرس و احساس انزوا شود.گیر میهای فعلی مربوط به بیماری عالممحدودیت
توانند به افزایش مصرف مشروبات الکلی یا سایر مواد میبرای بعضی از افراد، این عوامل  دیدگی به شمار روند.سهیم در بروز آسیب

در  زای پس از رویداداختالل تنش اند.درگیری و مناقشات خانوادگی هم افزایش یافته یا بدتر شدن عالئم مشکالت روحی منجر شوند.
توانند به افزایش میزان خودکشی، آسیب رساندن به اینها اغلب مواردی هستند که می ضروری بروز کرده است.کارکنان بخش خدمات 

 خود و انواع خشونت منجر شوند.

 دیدگی انجام دهیدتوانید برای جلوگیری از بروز آسیباقداماتی که می
تان خود و تندرستی عمومی سالمت روحیهمچنین مهم است که به  خواب کافی به شما کمک خواهد کرد تا استراحت کنید و هشیار باشید.

 دیدگی انجام دهید.توانید برای کاهش خطر آسیباقدامات احتیاطی زیادی وجود دارند که می توجه کنید.
 

 برای کسب اطالعات بیشتر، به این مطالب مراجعه کنید: ار نگهداری کنید.دای قفلداروها و مواد سمی را در محفظه
 

 مسمومیت دیدگی بریتیش کلمبیا:واحد تحقیقات و جلوگیری از آسیب 
 جلوگیری از مسمومیت در خردساالن 

 
برای مشاهده نکات  عات بیشتری درباره ایمنی آب کسب کنید.های ناشی از شنا کردن یا غرق شدن، اطالدیدگیبرای جلوگیری از آسیب

 مربوط به پیشگیری از این موارد و نکات بیشتر، این مطالب را ببینید:
 

 غرق شدن دیدگی بریتیش کلمبیا:واحد تحقیقات و جلوگیری از آسیب  
 :شدنجلوگیری از غرق  ایمنی کودک 
 نکات ایمنی برای شناگران (HealthLinkBC File #39) 

 
بیشتر، برای کسب اطالعات  هایی در راستای کاهش احتمال زمین خوردن خود بردارید.با داشتن تحرک و حفظ قدرت و تعادل خود، گام

 به این مطالب مراجعه کنید:
 

 :جلوگیری از زمین خوردن ایمنی کودک 
 ترجلوگیری از زمین خوردن در افراد مسن 
 میتوان از زمین خوردن سالمندان پیشگیری کرد (File 78 HealthLinkBC) 

 
با وجود کاهش فعلی ترافیک، عابران پیاده یا دوچرخه  روی در نظر بگیرید.اقدامات احتیاطی را موقع رانندگی، دوچرخه سواری یا پیاده

 دیدگی در خیابان:برای جلوگیری از دچار شدن به آسیب پذیر و در معرض خطر هستند.سواران همچنان به شدت آسیب
 

 ر از سرعت مجاز رانندگی کنیدبا سرعت مجاز یا کمت 
 هنگام حفظ فاصله فیزیکی، از محیط مسیر اطراف خود آگاه باشید 
 موقع عبور از عرض خیابان به همه جهات نگاه کنید و تمام خطوط خودروها را بررسی کنید 
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، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfiles سی، از وبسایتبیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده

دیدن کنید یا با  thLinkBC.cawww.Healهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه  7-1-1شنوایان، با )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1شماره 

 گردد.زبان ارائه می 130به بیش از 

 

 رار گرفته است.موقع دوچرخه سواری کاله ایمنی داشته باشید و مطمئن شوید که کاله به درستی و محکم روی سر شما ق 
برای کسب اطالعات بیشتر درباره ایمنی دوچرخه سواری، این مطلب  بین چانه و بند کاله نباید بیش از دو انگشت فضا باشد.

 ائتالف دوچرخه سواری بریتیش کلمبیا را ببینید:
 

 ها، به منابع زیر مراجعه کنید:برای کسب اطالعات بیشتر درباره جلوگیری از آسیب دیدگی
 

  دیدگیو آسیبمنابع مربوط به پیشگیری از بیماری 
 مرکز اطالعات مواد و مواد سمی بریتیش کلمبیا 
 19سازگاری با روند جدید زندگی در وضعیت بیماری  دیدگی بریتیش کلمبیا:واحد تحقیقات و جلوگیری از آسیب-COVID 
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