
، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی www.HealthLinkBC.ca/healthfiles سی، از وبسایتبیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده

 دیدن کنید یا با شماره www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

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

 گردد.زبان ارائه می 130

 

 

 COVID-19فعالیت بدنی در طول دوران 
تواند به بهبود سالمت روان و کاهش اضطراب یا استرس فعال ماندن همچنین می فعالیت بدنی راهی مهم برای حفظ سالمت جسمی است.

توانید در فضای خارجی یا در خانه، بدون نیاز به هیچ تجهیزات خاص شما می کمک کند. COVID-19گیر در طول دوران بیماری عالم
 عمل کنید. های ارائه شده برای فعالیت بدنیتوصیه یا فضای وسیعی، مطابق با

 

قرنطینه  شود که تا وقتی نیازی بههمچنان به شما توصیه می خوری هم برای تندرستی روانی شما مهم است.بیرون رفتن برای هوا
هستید، از خانه بیرون  متری با دیگران( 2)یعنی ایجاد فاصله حداقل  گذاری فیزیکیفاصله ندارید و تا زمانی که قادر به حفظ شخصی
 بروید.

 

ای در مورد سالمتی خود دارید، پیش از فعالیت بیشتر، با ارائه دهنده اگر هرگونه دغدغه ت.خطر اسبرای اکثر افراد بی فعالیت جسمانی
 خدمات بهداشتی و درمانی خود یا یک کارشناس ورزشی واجد شرایط مشورت کنید.

 

این منابع فقط برای  ، قسمت زیر را ببینید.COVID-19گیر برای ایده گرفتن در مورد حفظ فعالیت بدنی در طول دوران بیماری عالم
های ارائه دهنده خدمات اطالعات موجود در این منابع جایگزینی برای توصیه اند.رسانی در نظر گرفته شدهاهداف آموزشی و/یا اطالع

 بهداشتی و درمانی یا مشاوره شخصی شما با یک کارشناس ورزشی واجد شرایط نیست.
 

 تماس بگیرید. 8-1-1خواهید با یک کارشناس ورزشی واجد شرایط صحبت کنید، با شماره اگر سوالی دارید و/یا می

 بزرگساالن

 توانید در خانه انجام دهید، تماشا کنید:گیر بیاموزید و ویدیوهای تمریناتی را که میهایی برای ورزش در طول دوران بیماری عالمروش
 

 :19حفظ فعالیت بدنی در طول دوران  کالج طب ورزشی آمریکا، ورزش دارو است-COVID 
 DVDها و ویدیوهای تناسب اندام 
  ویدیوهای تمرینات ورزشیParticipACTION 
 :19در طول دوران  سازمان جهانی بهداشت-COVID فعال باشید، پرسش و پاسخ 
 :دنیفعالیت ب درخانه:سالمت#حفظ سازمان جهانی بهداشت 
 YMCA :خانه  کاناداYThrive 

 والدین و کودکان

 ها در خانه بیابید:نگه داشتن بچههایی برای فعال روش
 

  تناسب اندامAce: ای برای فعال نگه داشتن فرزندانم در خانه وجود دارد؟های خالقانهچه روش 
 ،منابعی برای والدین و کودکان فعال در طول زندگی 
 :19بازی در دوران  میه:اعال انجمن بازی کانادا-COVID 
 19آیا در دوران  دا:بازی در فضای خارجی، کانا-COVID باید بیرون بروم؟ 
 ات ورزشی ویدیوهای تمرینParticipACTION 

 تربزرگساالن مسن

 تر را تماشا کنید:های فعال ماندن در خانه آشنا شوید و ویدیوهای ورزشی مخصوص بزرگساالن مسنبا راه
 

 :تحرک برای زندگی! دولت بریتیش کلمبیا  
 هایی برای حفظ فعالیت در خانهروش مستر:دانشگاه مک 
 :ترفعالیت بدنی گروهی برای بزرگساالن مسن دانشگاه بریتیش کلمبیا 
 :انتخاب تحرک دانشگاه بریتیش کلمبیا  

 

 2020می  26 آخرین به روز رسانی:
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