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سالمت روزانه برریس  

 

دهیدآنچه باید انجام  عالئم کلیدی بیماری  

درجه(  38تب )باالی    اگر جوابتان به حداقل ییک از عالئم زیر مثبت یم باشد:  

 

 خانه بمانید و ارزیابی سالمت را انجام دهید. 

درباره عالئم خود و مراحل بعدی صحبت کنید.  8- 1- 1با یک دکتر و یا    

 

 لرز 

 رسفه

 نفس 
ی

تنگ  

 از دست دادن حس بویابی و چشابی 

دهیدآنچه باید انجام  عالئم دیگر   

این عالئم جواب مثبت دادید: اگر به ییک از  گلو درد   

 در خانه بمانید تا حالتان بهتر شود.  

 

 اگر به دو و یا بیشتر از دو تا از این عالئم جواب مثبت دادید: 

ساعت در خانه بمانید.  24به مدت    

  8-1- 1اگر این عالئم بهتر نشدند و یا بدتر شدند، سنجش سالمت را انجام دهید. با پزشک ویا  
ید.  درباره عالئم خود  و مراحل بعدی تماس بگتر  

 کاهش اشتها 

 رسدرد

 بدن درد 

 مفرط 
ی

 و خستگ
ی

 خستگ

 تهوع و یا استفراغ 

 اسهال 

ن الملل  دهیدآنچه باید انجام  سفر بی   

روز گذشته از سفر خارج   14آیا در یط  
 از کانادا برگشته اید؟ 

 
 
 

 

گر بله: ا   

اند، بر أساس دستور دولت    نش آموزان و کارکنان مدارس که به خارج از کانادا سفر کردهتمایم دا 
، باید خود را به مدت 14 روز بعد از ورود به کانادا  قرنطینه  کنند.   فدرال و استابی

ی یم شود. این دانش آموزان باید  این قضیه شامل دانش آموزابی   که از کشورهای دیگر یم آیند نتر
وع کالسها یشان وارد کانادا  وع   حداقل دو هفته قبل از رسر شده تا مدت قرنطینه خود را قبل از رسر

 کالسها تکمیل کنند. 

 اطالعات بیشتر در اینجا  موجود است. 

دهیدآنچه باید انجام  تماس نزدیک   

تماس  شما   ا آیا از طرف اداره بهداشت ب
اطالع دهند   شما  به  است تا گرفته شده 

داشته در   19- با فردی که کوید که
 تماس بوده اید؟ 

 

گر بله: ا   

 لطفا دستورالعمل های اداره بهداشت را اجرا کنید. 

 حالتان و    8- 1- 1یتوانید در هر زمابی با شما م
ی

تماس گرفته و از توصیه های آنها در مورد چگونگ
 حالتان توجه کنید. اگر نفس  

ی
آنچه باید در مراحل بعدی انجام دهید استفاده کنید. به چگونگ

ی بنوشید و یا اگر حالتان بدتر شده است، به کلینیک   ی کشیدنتان سختتر شده، اگر نیم توانید چتر
 های اورژانس و یا بخش اورژانس بیمارستانها مراجعه کنید. 

 
ید.    عالئم خود را با وب سایت K-12 Health Check چک کنید. اگر سوایل دارید و یا اگر عالئم شما وخیمتر شد، با پزشک خود و یا 1-1-8 تماس بگتر

  
  www.bccdc.ca : برای کسب اطالعات بیشتر درباره کووید-19، لطفا به این وب سایت مراجعه کنید  

 
 شما به حدی رسید که نتوانستید نفس بکشید و یا صحبت کردنتان قطعه قطعه شد و یا دچار درد گر عالئم شما شدیدتر شدند بطور مثال ا 

ی
نفس تنگ  

ین مرکز اورژانس مراجعه کنید.  9-1-1قفسه سینه شدید، با  ید و یا به نزدیکتر تماس بگتر  
 

BCCDC’s Symptoms of COVID-19         برای اطمینان از به روز بودن لیست عالئم کو و ید-19 به طور مرتب به این سایت مراجعه کنید     
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