
  (COVID-19)بیماری کرونا 
 ایکلمب شیتیاز جمله بر ایدر کل دن COVID-19 یماریکرونا است. ب روسیاز و یناش (COVID-19)کرونا  یماریب

  شده است. لیتبد یجهان یپاندم کیاست و به  افتهیگسترش 

 در بریتیش کلمبیا COVID-19طرح واکسیناسیون 

طراحی شده  COVID-19ها و جلوگیری از انتشار برای نجات جان انسان ایکلمب شیتیبر COVID-19 ونیناسیبرنامه واکس

واکسن و برنامه  دییمثل روند تأ یاز جمله موضوعات COVID-19 یهادرباره واکسن شتریکسب اطالعات ب یبرا است.

 . دیرجوع کن COVID-19 ونیناسیواکس واکسن به مطلب عیدر مورد توز ایکلمب شیتیبر

( تماس 1-888-268-4319) COVID-888 1 19با شماره  COVID-19مرتبط با  یبهداشت ریاطالعات و خدمات غ یبرا

  .شوندیشب ارائه م 8 یصبح ال 7:30. خدمات از ساعت دیریبگ

 عالئم

باید در صورت بیماری انجام دهید و افرادی که در ، کارهایی که COVID-19برای کسب اطالعات بیشتر درباره عالئم 
  معرض خطر بیشتری برای ابتال به عوارض قرار دارند به این مطالب رجوع کنید

 مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: عالئم 

  19عالئم-COVID 

 COVID-19قرنطینه و 

این امر برای توقف شیوع بیماری  قرنطینه به معنای این است که نباید خانه را ترک کنید و با دیگران تماس داشته باشید.
خود را  یماریب دیتوانیشما مثبت بود، م COVID-19 شیآزمانتیجه و  دیدار یاگر عالئم شود.مهم محسوب می گامی

و اقدامات  دیدر خانه بمان دیکرد یماریاگر احساس ب .دیکن تیری( مدفلومانند آنفلوانزا ) یتنفس یهاعفونتمشابه با سایر 
ممکن است از شما  ای دیوجود دارد که چرا با یمتعدد لیدال .دیمحدود کردن گسترش عفونت انجام ده یرا برا رانهیشگیپ

 برای کسب اطالعات بیشتر درباره قرنطینه به این مطالب رجوع کنید: .دیکنقرنطینه خواسته شود که خود را 

 مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: قرنطینه و نظارت بر خود 

  :19دولت کانادا-COVID – پیشگیری و خطرات 

 نظارت بر خود

به طور معمول عالئم  دیهمه با نظارت بر خود به این معنا است که وضعیت جسمانی خود را کامالً زیر نظر داشته باشید.
COVID-19 میزان دمای بدن خود را یادداشتاگر احساس تب و لرز دارید،  .فیعالئم خف یرا کنترل کنند، حت 

اند و مسن هستند یا بیماری مزمن نیاز باشد که به کودکان یا افرادی که با شما تماس نزدیک داشتهکنیدهمچنین ممکن است 
 کنند کمک کنید.دارند و روند خود نظارتی را برای خود اجرا می

مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: قرنطینه و نظارت بر مطلب به  برای آگاهی از عالئمی که باید مراقبت آنها باشید
 .رجوع کنید، خود

 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/COVID-19-Immunization_Update09292022-FA2.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Symptoms%20of%20COVID-FARSI.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#self
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/#Self-monitoring
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/#Self-monitoring


 آزمایش دادن

مراقبت  ایدر مورد درمان  یریگمیتصمتاثیری در  یمنف ایمثبت  جهیکه نت شودیم هیتوص یزمان COVID-19 شیآزما

  باشد.داشته 

 ی که شرایط زیر را دارند، آزمایش بدهند:و افراد COVID-19افراد دارای عالئم شود توصیه می

  (یهستند )در هر سن یبستر مارستانیدر بافرادی که 

  باردار هستندافرادی که 

  اکنون برای درمان واجد شرایط  در معرض خطر بیشتری برای ابتال به نوع شدیدتر بیماری هستند وافرادی که
 هستند

 رجوع کنید: مطالببرای اطالعات بیشتر درباره آزمایش دادن به این 

 :19چه زمانی باید برای  مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا-COVID آزمایش بدهید 

 آزمایش (COVID) 

 درمان

مرکز  برای کسب اطالعات بیشتر به این مطلب رجوع کنید: وجود دارد. COVID-19چند روش خاص برای درمان 

 .درمان کنترل بیماری بریتیش کلمبیا:

 

 ایکلمب شیتیدولت بر COVID-19درمان  شما مناسب باشد، به صفحه یدرمان ممکن است برا ایآ نکهیاطالع از ا یبرا

 .دیمراجعه کن

در  مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: به مطلب شود.به خودی خود درمان می COVID-19بیماری اکثر افراد مبتال به 

عالئم خود را درمان  COVID-19رجوع کنید تا یاد بگیرید که چگونه در صورت ابتال به  COVID-19صورت ابتال به 

 کنید.

در برخی  برای ارائه خدمات مراقبتی به صورت حضوری آماده هستند. COVID-19پزشکان و پرستارها در طول پاندمی 

اگر به خدمات مراقبتی نیاز دارید، لطفاً با  ن است امکان مالقات تلفنی و تصویری نیز وجود داشته باشد.ها ممکاز مطب

 توانید ازروید، میاگر برای خدمات پزشکی معموالً نزد فرد خاصی نمی های پزشکی خود تماس بگیرید.مسئول مراقبت

دهنده خدمات پزشکی در منطقه خود تماس بگیرید تا یک ارائه 8-1-1استفاده کنید یا با شماره  HealthLinkBCفهرست 

 پیدا کنید.

 ها اطالعات دهیدروید، لطفاً این موارد را به آندهنده خدمات پزشکی میوقتی نزد ارائه

 عالئم شما 

  ایداید یا در آنجا زندگی کردهها سفر کردهآنشهرهایی که به 

 اید به ویژه اگر این فرد به عالئمی مثل اید یا تماس طوالنی با چنین فردی داشتهاگر نزدیک فردی بیماری بوده
 تب، سرفه یا مشکالت تنفسی مبتال بوده است

 COVID-19عالئم انجام دهید به مطلب  برای کسب اطالعات بیشتر درباره کارهایی که باید در صورت ابتال به عالئم

 مراجعه کنید.

http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/treatments
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/treatments
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/when-to-get-a-covid-19-test
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/when-to-get-a-covid-19-test
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Health%20Feature%20COVID-19%20Testing-FA.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/treatments
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/far/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-19
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/search-services-your-area
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Symptoms%20of%20COVID-FARSI.pdf


 کاهش احتمال ابتال

 COVID-19تاثیرات از ما در برابر  توانندیکه م میدار مانها و اقدامات خودها، درمانمانند واکسن یادیز یما ابزارها

 محافظت کنند.

خطر باشند، و اگر در معرض  ترمنیا هایماریب ریو سا COVID-19خواهند کرد تا در برابر ابزارها به همه کمک  نیا

  برخوردار هستند. یشتریب تیاز اهم د،یباش COVID-19از  یناش دیشد یماریبه ببیشتر ابتال 

 .از این جعبه ابزار استفاده کنید ،ابزارها نیدر مورد نحوه و زمان استفاده از ا یریگمیتصم یبرا

برای کسب  .باشیدایمن معاشرت نگران  زیدر جامعه ما ادامه دارد، ممکن است شما ن یهمانطور که تعامالت اجتماع
مرکز کنترل  ، به مطلبCOVID-19اطالعات بیشتر درباره معاشرت ایمن به منظور کاهش خطر قرار گرفتن در معرض 

 .رجوع کنید ترتعامالت اجتماعی ایمن: بریتیش کلمبیابیماری 

 .کاهش احتمال ابتالی خودکسب اطالعات بیشتر راجع به 

 COVID-19سفر در وضعیت 

 رجوع کنید: مطالببرای کسب آخرین پیشنهادات درباره سفر به این 

 مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: سفر 

  :هااعالمیهسفر و  یهاهیتوصدولت کانادا  

 COVID بیماری بلندمدت

 یا COVIDکنید، ممکن است دچار عالئم پس از اگر هنوز بعد از گذشت سه ماه از بیماری اولیه خود عالئم بیماری را تجربه می

 COVID-19ای عالئم پس از های بالینی چندرشتهشتی استانی: شبکه مراقبتسازمان خدمات بهداشده باشید.  COVIDبیماری بلندمدت 

های پژوهشی را به رسانی و ویدیوهای آنالین(، و دسترسی به فرصتهای اطالعهای بالینی، آموزش )برگهتواند مراقبتمی بلندمدت

 منظور حمایت از روند بهبودی شما ارائه نماید.

 سالمت روانی

داشتن این  ها مشکل است.تواند موجب سردرگمی، ناراحتی و نگرانی شود که کنار آمدن با آنمی COVID-19پاندمی 

مراقبت از سالمت روانی خود و خوب رفتار کردن با  احساسات در مواقعی که با تردید و شک روبرو هستیم عادی است.
 : COVID-19کسب اطالعات بیشتر درباره سالمت روانی و  تر از هر زمان دیگری است.خود مهم

 :19سالمت روانی در طول پاندمی  مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا-COVID 

 :مراقبت از سالمت روانی خود دولت کانادا (PDF 371KB) 

  19سالمت روانی و-COVID 

 هاکودکان، جوانان و خانواده

اگر باردار هستید یا کودک شما از شیر خود شما تغذیه  تواند مشکل باشد.انجام وظایف پدر و مادری در دوره پاندمی می
همچنین ممکن است سواالت بیشتری درباره  کند ممکن است سواالتی درباره سالمتی خود و کودک خود داشته باشید.می

 کسب اطالعات بیشتر درباره فرزندان شما در خانه هستند داشته باشید.انجام وظایف پدر و مادری خود هنگامی که 
.COVID-19های در طول پاندمی کودکان، جوانان و خانواده

http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/COVID19_personal_toolkit.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/COVID19_personal_toolkit.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/coronavirus_reduce_your_risk_of_infection-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/coronavirus_reduce_your_risk_of_infection-fa.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
https://travel.gc.ca/travelling/advisories?utm_campaign=gac-amc-covid-21-22&utm_source=travelling_health-safety_travel-health-notices_221&utm_medium=redirect&utm_content=en
http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/post-covid-19-care-network
http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/post-covid-19-care-network
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/mental-well-being-during-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/mental-well-being-during-covid-19
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/taking-care-mental-health/taking-care-mental-health-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/taking-care-mental-health/taking-care-mental-health-eng.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Mental%20Health%20and%20COVID-19-FARSI.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Children%20Youth%20and%20Families%20During%20COVID-19-FARSI.pdf


به وب  ،HealthLinkBCسازی های آگاهیبرای مشاهده سایر پرونده

احد محلی بهداشت عمومی خود یا و files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkسایت
جهت دریافت اطالعات و مشاوره بهداشتی غیراضطراری در بریتیش کلمبیا  مراجعه کنید.

افراد ناشنوا و کم شنوا  )رایگان( تماس بگیرید. 1-1-8   مراجعه کنید یا با شماره www.HealthLinkBC.caبه

 زبان موجود است. 130در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  تماس بگیرند. 7-1-1توانند با شماره می

 اروهاد

این موارد شامل گرفتن  اند.، داروسازها در نحوه ارائه داروها تغییراتی ایجاد کردهCOVID-19تر شدن پاندمی با طوالنی

توانند داروهای جدید را بدون نسخه در اختیار داروسازها نمی شود.مجدد دارو و تأمین اضطراری داروهای تجویزی می
کالج  بیشتر درباره تغییرات ایجاد شده در خدمات داروسازی لطفاً به مطلب برای کسب اطالعات افراد قرار دهند.

 وع کنید.رج (COVID-19)کرونا ویروس جدید  داروسازان بریتیش کلمبیا:

 منابع مفید

برای مشاهده لیستی از منابع مورد  و پاسخ استان ما به این پاندمی وجود دارد. COVID-19اطالعات زیادی در زمینه 

های بهداشتی را در اختیار کند تا اطالعات و توصیهها استفاده میاز آن HealthLink BC 8-1-1 اعتماد که مرکز تماس

 کنید.رجوع  COVID-19منابع مفید درباره  ساکنین بریتیش کلمبیا قرار دهد به مطلب

 این مطالب رجوع کنید:های دیگر به به زبان COVID-19برای کسب اطالعات بیشتر درباره 

  19مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: اطالعات-COVID هابه سایر زبان 

 :متون ترجمه شده مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا  

 .دارد وجود کایآمر کشور مخصوص اشاره زبان یوهایدیو از استفاده امکان نیهمچن 

تماس  HealthLink BC (8-1-1)توانید در هر زمانی با در صورت داشتن نگرانی یا سوال درباره سالمتی خود، می

 .های پزشکی خود صحبت کنیدبگیرید یا با مسئول مراقبت

 
 

 2022نوامبر  17:رسانیروزاخرین به

مرکز کنترل بیماری از مطالب  (COVID-19)اطالعات ارائه شده در این مطلب بهداشتی مخصوص بیماری کرونا 

مرکز  ،ماسک مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: ،عالئم مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: ،آزمایش بریتیش کلمبیا:
سفر،  دولت کانادا: ،COVID-19های واکسن مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: ،سفر کنترل بیماری بریتیش کلمبیا:

در تاریخ  اندواکسینه شده COVID-19مسافران ورودی به کانادا که در برابر  دولت کانادا: و آزمایش، قرنطینه و مرزها

 اند.گرفته شده 2022اکتبر  24

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.bcpharmacists.org/covid19
https://www.bcpharmacists.org/covid19
https://www.bcpharmacists.org/covid19
https://www.bcpharmacists.org/covid19
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Useful%20Resources%20for%20COVID-19-Fa.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/translated-content
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/translated-content
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
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