
 
 (COVID-19)بیماری ویروس کرونا 

 COVID-19سواالت متداول درباره 

 . را بیابید COVID-19ترین سواالت مربوط به  رایجپاسخ به بعضی از 
کشد تا عالئم ظاهر شوند و باید مراقب چه عالئمی  چه مدت پس از قرار گرفتن در معرض آن طول می شود، بدانید چطور منتشر می

 .توانید انجام دهید چه اقداماتی می COVID-19ببینید برای پیشگیری از . بود
 

در سراسر  COVID-19. ، یک بیماری است که توسط یک نوع ویروس کرونا ایجاد می شود(COVID-19)بیماری ویروس کرونا 

 .گیر جهانی اعالم شده است جهان، از جمله بریتیش کلمبیا منتشر شده و به عنوان یک بیماری عالم

 COVID-19 سازی بریتیش کلمبیا در برابربرنامه ایمن

بیا از جمله موضوعاتی مانند روند تایید واکسن و برنامه بریتیش کلم ،COVID-19 یها واکسن درباره شتریب اطالعات کسب یبرا

 برای توزیع واکسن، به مطالب زیر مراجعه کنید:
 

  19مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: دریافت یک واکسن-COVID 

 19سازی در برابر  دولت بریتیش کلمبیا: برنامه ایمن-COVID 

 19های  واکسن mRNA-COVID (HealthLinkBC File #124) 
 

کند و چه وقت، لطفاً با شماره  دارید، مانند اینکه چه کسی واکسن دریافت می COVID-19اگر هرگونه سوال دیگری درباره واکسن 

 تماس بگیرید. COVID-19 (1-888-268-4319)-888-1تلفن 

 آزمایش

شود، حتی  است توصیه می COVID-19هر فردی که دچار عالئم سرماخوردگی، آنفوالنزا یا عالئم مشابه  برای COVID-19آزمایش 

اطالعات بیشتری . نیازی ندارید 8-1-1شما به معرف یا تماس با شماره . اگر عالئم ندارید، نیازی به انجام آزمایش نیست. عالئم خفیف

 .کسب کنید توانید در آنها آزمایش بدهید هایی که می آزمایش و مکاندرباره 

 عالئم
های تنفسی است، بعضی از افراد ممکن است عالئم خفیفی را تجربه کنند، در حالی که دیگران  مشابه با سایر بیماری COVID-19عالئم 

کنید که ممکن است به آن مبتال شده باشید، به جلوگیری  اید، یا تصور می مبتال شده COVID-19اگر به . شوند یبه عالئم شدیدتری دچار م

  .اگر بیمار هستید، در خانه بمانید. از انتقال آن به دیگران کمک کنید و برای این کار از آغاز عالئمتان به قرنطینه شخصی بروید
 

هایی که در صورت داشتن احساس بیماری باید انجام دهید، و اطالع از اینکه چه کسانی بیشتر ، کارCOVID-19برای آگاهی از عالئم 

 .مراجعه کنید  COVID-19عالئم در معرض دچار شدن به عوارض هستند، به مطلب 

 یکاهش خطر ابتال به بیمار
 :شود های زیر از فرد آلوده به فرد دیگر منتقل می ویروس کرونا، به روش

 
 های تنفسی منتشر شده موقع عطسه یا سرفه فرد بیمار قطرک 
 تماس شخصی نزدیک مانند لمس کردن یا دست دادن 
 ستتان را شسته باشیدها، پیش از اینکه د لمس کردن اجسام یا سطوح آلوده به ویروس، سپس دست زدن به دهان، بینی یا چشم 

 
 .متری را با آنها حفظ کنیم 2ها موقع سرفه یا عطسه فرد بیمار، مهم است که فاصله حدوداً  برای کاهش احتمال استنشاق قطرک

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/common-questions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/vaccines
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile124_covid-19_mrna_vaccines-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/coronavirus_testing-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/symptoms_of_covid-fa.pdf


 
  )educe Your Risk of InfectionR).بیماری کسب کنیدابتال به اطالعات بیشتری درباره روش کاهش خطر 

 پایین نگه داشتن میزان انتقال

 گذاری فیزیکی فاصله
 

 . بسیار مهم استوقتی بیرون از خانه خود هستید، همچنان با دیگران  گذاری فیزیکی فاصله
 

 .ن چند نکته ساده را رعایت کنیدای ،COVID-19پایین نگه داشتن میزان انتقال برای 
 

 وقتی عالئم سرماخوردگی یا آنفوالنزا دارید، در خانه بمانید و فاصله فیزیکی ایمن از اعضای خانواده را رعایت کنید. 
 دستان خود را زود به زود بشویید. 
 ها، بینی یا دهان خود خودداری کنید از دست زدن به چشم. 
 ی بینی و دهان خود را بپوشانیدکنید، جلو وقتی سرفه یا عطسه می. 
 خارج از محدوده اعضای خانواده با کسی دست ندهید. 
  ًمتری را بین خود و دیگران رعایت کنید 2وقتی بیرون هستید، فاصله حدودا. 

 
در مرکز کنترل بیماری بریتیش گذاری فیزیکی  فاصله برای کسب اطالعات بیشتر درباره روش محافظت از خود و دیگران، به مطلب 

 .مراجعه کنید کلمبیا

 ماسک

عطسه  سرفه یاخوانید،  خندید، آوار می کنید، می صحبت میها به عنوان یک مانع عمل کرده و از انتشار قطرات تنفسی وقتی  ماسک

 .تواند به محافظت از اطرافیانتان کمک کند استفاده از ماسک به همراه اقدامات پیشگیرانه فوق می. کنند کنید، جلوگیری می می
 

 ای ماسک غیزپزشکی یا پارچه

ه وی جلوگیری داند مبتالست، با سایر افراد خارج از محدوده خان های تنفسی فردی که نمی تواند از تماس قطره ای می یک ماسک پارچه

، سرپوشیدهسال یا بیشتر سن دارند، در بسیاری از فضاهای عمومی  12کلیه اهالی بریتیش کلمبیا، که  الزامی است کههم اکنون . کند

 که کسانی و شما از محافظت به تواند میانجام این کار  زیراای، یا پوشش صورت استفاده کنند،  از ماسک غیرپزشکی، ماسک پارچه
وقتی عالئم خیلی خفیفی دارند یا زمانی که  افراد ازگیرد که بعضی  اقدام بدین منظور صورت می این. هستند کمک کند اشم اطراف

هایی  های غیرپزشکی در مکان استفاده از ماسکممکن است  اند، قابلیت انتقال آن را دارند. حتی ممکن است ندانند به ویروس آلوده شده
بندی و بررسی وضعیت سالمتی در جریان است الزامی نباشد، مانند  و اقداماتی مانند گروه COVID-19های ایمنی  که برنامه

 خودشان به صورت مستقل قادر به پوشیدن یا برداشتن ماسک خود نیستند، از این قاعده مستثنی هستند. افرادی که های درس.  کالس
 

 ، از جمله نقاب و محافظ چشم.دینکن استفادهششی ، از ماسک یا هیچ نوع پوسال دو زیرو کودکان  نوزادانبرای 
 

 یپزشک یها ماسک

های بهداشتی و درمانی الزامی است.  های پزشکی برای بیماران، مراجعان و بازدیدکنندگان در اکثر مراکز مراقبت استفاده از ماسک

دارد،  COVID-19کنید که عالئم  قبت میدارید یا از فردی مرا COVID-19ها همچنین در صورتی که عالئم  کین ماساستفاده از ا

 الزامی هستند.

 

به انجام اقدامات پیشگیرانه ادامه دهید، مانند . محافظت کند COVID-19تواند از شما در برابر  ای به تنهایی نمی استفاده از ماسک پارچه

 .یکی تا حد ممکنگذاری فیز ها، تمیز و ضدعفونی کردن سطوح و وسایل خود و رعایت فاصله شستن مرتب دست
 

مراجعه  ها : ماسکمرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیاها، به مطلب  برای کسب اطالعات بیشتر درباره استفاده از ماسک و انواع ماسک

 .کنید
 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/coronavirus_reduce_your_risk_of_infection-fa.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/physical-distancing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/physical-distancing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks


 کی خانهماندن در نزدی

قرنطینه شخصی پس از مسافرتهای بین المللی، اجباری . کند کمک می COVID-19منتشر شدن ماندن در نزدیکی خانه به کاهش احتمال 

 .العات بیشتری درباره مسافرت در داخل و خارج از کانادا کسب کنیداط COVID-19سفر و با مراجعه به مطلب . است

 قرنطینه شخصی
این کار، اقدام مهمی برای جلوگیری از انتشار . دیگران اجتناب کنیدتماس با سازی شخصی یعنی باید در خانه بمانید و از  قرنطینه

 . بیماری است
 

روز پس از بازگشت به کانادا  14مبتالست یا عالئم تنفسی دارد که طی  COVID-19اگر با کسی در یک خانه زندگی می کنید که به 

روز در خانه خود به قرنطینه  14به مدت . ایجاد شده، شما در معرض خطر باالی مواجهه با بیماری و انتقال آن به دیگران قرار دارید

جداگانه بخوابید و از سرویس بهداشتی مجزا استفاده  های ای بمانید، در تخت های جداگانه در صورت امکان، در اتاق. شخصی بروید

 .کنید
 

قرار گرفته یا از مسافرت بین المللی بازگشته است، باید به قرنطینه شخصی برود  COVID-19که در مواجهه با یک بیمار هر فردی 

 .روز پس از مواجهه با ویروس بروز کند 14باشد که ممکن است تا  COVID-19مراقب عالئم و
 

 .است باید پس از آغاز عالئم به قرنطینه شخصی برود COVID-19فردی که دچار عالئم  هر
 

قرنطینه ، به مطلب  ، افرادی که باید به قرنطینه شخصی بروند و زمان پایانو برای کسب اطالعات بیشتر درباره قرنطینه شخصی

 .مراجعه کنید COVID-19شخصی و 

 نظارت شخصی بر عالئم
دمای بدن خود را ثبت کنید و مراقب بروز . نظارت شخصی بر عالئم یعنی شما باید به دقت بر وضعیت سالمت خود توجه داشته باشید

یا افراد نزدیک که مسن یا دچار بیماری مزمن هستند هم کمک شما همچنین باید باید به کودکان  .باشید COVID-19عالئم مشابه هرگونه 

 :برای اینکه بدانید باید مراقب چه عالئمی باشید، به این مطالب مراجعه کنید .کنید و بر وضعیت سالمتی آنان نیز نظارت داشته باشید
 

 19 عالئم-COVID 
 عالئم: مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا 

 
 :، به این مطلب مراجعه کنیدبرای کسب اطالعات بیشتر درباره نظارت شخصی

 
 ایکلمب شیتیبر یماریدر مرکز کنترل ب بر عالئم یروش نظارت شخص (PDF 447KB) 
 19فرم نظارت شخصی روزانه برای : مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا-COVID (PDF 257KB) 

 های عمومی مواجهه
مرکز کنترل بیماری بریتیش به مطلب مواجهه عمومی با بیماری باشید،  با افزایش تعامالت اجتماعی در جوامع ما، ممکن است نگران

 مراجعه کنید.  COVID-19های عمومی با  کلمبیا: مواجهه

 
 :مراجعه کنیدمطالب اداره بهداشت محلی خود، به این سوی از اجتماعی برای کسب اطالعات در مورد مواجهه 

 
  فرست نیشننهاد بهداشت عمومی 
  مرکز بهداشتFraser 
  مرکز بهداشتInterior 
  مرکز بهداشتIsland 
  مرکز بهداشتthernNor (شمالی) 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/coronavirus_travel_and_covid-19-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/self-isolation_and_covid-19-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/self-isolation_and_covid-19-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/self-isolation_and_covid-19-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/symptoms_of_covid-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/symptoms_of_covid-fa.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Self-monitoring.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-Contact-monitoring-form.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
https://www.fnha.ca/about/news-and-events/news
https://www.fraserhealth.ca/covid19exposure#.Xxm4EZU1tD-
https://news.interiorhealth.ca/news/public-exposures/
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/covid-19/outbreaks-and-exposures
https://www.northernhealth.ca/health-topics/outbreaks-and-exposures


  مرکز بهداشتVancouver Coastal (ساحلی ونکوور) 
 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد معاشرت . باشیدنیز نگران معاشرت ایمن همچنین شاید با ادامه تعامالت اجتماعی در جامعه ما، 

 :زیر مراجعه کنیدمطالب به  ،COVID-19 قرار گرفتن در معرضکاهش خطر جهت ایمن 
 

 ریزی رویداد برنامه: مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا 
 تر تعامالت اجتماعی ایمن: مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا 

 درمان
مقدار زیادی مایعات بنوشید، به . توان در خانه کنترل کرد بسیاری از عالئم را می. وجود ندارد COVID-19هیچ درمان مشخصی برای 

از داروهای . یا دوش آب داغ برای تسکین سرفه یا گلودرد استفاده کنید( بخور)ساز  ستگاه رطوبتاندازه کافی استراحت کنید و از یک د

اگر درجه حرارت بدن خود را ثبت می کنید، این . توان برای پایین آوردن تب و تسکین دردها استفاده کرد می( مانند تایلنول)بدون نسخه 

 .ساعت از آخرین دوز مصرفی دارو بگذرد 4یا اینکه صبر کنید تا حداقل کار را پیش از مصرف داروهای تب بر انجام دهید 
 

شوند، ممکن است به  افرادی که دچار بیماری شدیدتری می. یابد بیماری ناشی از ویروس کرونا در اکثر افراد به خودی خود بهبود می

قات با یک تامین کننده خدمات بهداشتی و درمانی دارید، از اگر نیاز به مال. درمان حمایتی داخل یا خارج از بیمارستان نیاز داشته باشد

جهت محافظت از . های الزم برای ارزیابی وضعیت شما با حفظ اصول ایمنی را انجام دهند قبل با آنها تماس بگیرید تا بتوانند هماهنگی

 .دیگران از ماسک استفاده کنید
 

بعضی از  .برای ارائه خدمات مراقبتی حضوری آماده هستند COVID-19گیر  پزشکان و پرستاران رسمی در دوران بیماری عالم

اگر به خدمات مراقبتی نیاز داشتید، لطفاً با تامین کننده . مراکز هم ممکن است به صورت تلفنی یا تماس تصویری افراد را ویزیت کنند

لیست از توانید  رمانی ثابتی ندارید، میاگر تامین کننده خدمات بهداشتی و د. خدمات بهداشتی و درمانی خود تماس بگیرید

HealthLinkBC  تماس  8-1-1استفاده کنید یا برای یافتن یک تامین کننده خدمات بهداشتی و درمانی در جامعه محلی خود، با شماره

 .بگیرید
 

 روید، لطفاً موارد زیر را به اطالع وی برسانید کننده خدمات بهداشتی و درمانی می تامین وقتی نزد یک
 

 عالئمی که دارید 
 کنید محلی که به آن مسافرت کرده یا در آن زندگی می 
 ر تنفس مشکل اند یا د کرده اند، سرفه می اید، خصوصاً اگر آنها دچار تب بوده اگر با فرد بیمار در تماس نزدیک یا طوالنی بوده 
 

COVID-ها و  نشانهبرای کسب اطالعات بیشتر درباره اقداماتی که در صورت مشاهده عالئم باید انجام دهید، به مطلب . اند داشته
 .مراجعه کنید 19

 سالمت روانی
هایی  اینها حس. های سردرگمی، غم و اضطراب شود که کنترل آنها دشوار است تواند باعث بروز حس می COVID-19گیر  بیماری عالم

مراقبت از سالمت روانی و مهربان بودن با خودتان، هم اکنون بیش از هر زمان دیگری . عادی در مواجهه با عدم قطعیت و ابهام هستند

 :به این مطلب مراجعه کنید COVID-19ه سالمت روانی و برای کسب اطالعات بیشتر دربار. اهمیت دارد
 

  19سالمت روانی و-COVID 
 19تندرستی روانی در طول دوره  :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا-COVID 
 مراقبت از سالمت روانی :دولت کانادا (PDF 371KB)

http://www.vch.ca/covid-19/public-exposures
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/event-planning
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/symptoms_of_covid-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/symptoms_of_covid-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/coronavirus-mental_health_and_covid-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/coronavirus-mental_health_and_covid-fa.pdf
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


، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfiles سی، از وبسایت بی لینک نی هلثرسا های آگاهیبرای دیگر پرونده

دیدن کنید یا  www.HealthLinkBC.caهای 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 8-1-1با شماره 

 گردد.زبان ارائه می 130به بیش از 

 ها کودکان، نوجوانان و خانواده
اگر باردار یا در حال شیردهی هستید، ممکن است سواالتی .  باشدبرانگیز  تواند چالش گیر می فرزندپروری در طول دوران بیماری عالم

های دیگری درباره فرزندپروری   مانند، دغدغه ممکن است وقتی فرزندانتان در خانه می.  درباره سالمت خود و فرزندتان داشته باشید

برای کنار آمدن با شرایط در دوران بیماری  اطالعات بیشتری درباره نوزادان و سالمت مادران و کمک به فرزندانتان. داشته باشید

 :گیر به دست بیاورید عالم
 

 19 ها در دوران کودکان، نوجوانان و خانواده-COVID 

 داروها
این امر شامل تجدید نسخه . ن دارو از سوی داروسازان ایجاد شده است، تغییراتی در نحوه تامیCOVID-19گیر  با پیشرفت بیماری عالم

برای کسب . توانند بدون نسخه هیچ داروی جدیدی را ارائه دهند داروسازان نمی. شود و تامین اضطراری داروهای تجویزی هم می

ویروس کرونای جدید : کالج داروسازی بریتیش کلمبیاسایت به  :ها اطالعات بیشتر درباره تغییرات ایجاد شده در خدمات داروخانه

(19-COVID) مراجعه کنید 

 منابع مفید
برای دستیابی به لیستی از منابع مورد اعتماد . گیر وجود دارد و واکنش استان به این بیماری عالم COVID-19اطالعات زیادی درباره 

کنیم، به مطلب  از آن برای ارائه اطالعات و مشاوره سالمتی به ساکنین بریتیش کلمبیا استفاده می HealthLinkBC 8-1-1 که ما در خط

 .مراجعه کنید COVID-19منابع مفید برای 
 

مراجعه  محتوای ترجمه شده مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا های دیگر، به صفحه بانبه ز COVID-19برای کسب اطالعات درباره 

  .ویدیوهایی به زبان اشاره آمریکایی نیز موجود هستند .کنید
 

تماس بگیرید یا با تامین  HealthLinkBCبا ( 1-1-8)اگر دغدغه یا سوالی درباره سالمت خود دارید، در هر زمان از طریق شماره 

 .کننده خدمات بهداشتی و درمانی خود صحبت کنید
 
 

 2021ژانویه  29 :آخرین به روز رسانی

 
 BCCDC و  آزمایش BCCDC:، از صفحات (COVID-19)روس کرونا اطالعات ارائه شد در مطلب ویژه سالمتی در زمینه بیماری وی

 2021، ژانویه 29شده است، آخرین دسترسی در تاریخ  برگرفته COVID-19: واکسن BCCDCو  عالئم: 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/coronavirus_children_youth_and_families_during_covid-19-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/coronavirus_children_youth_and_families_during_covid-19-fa.pdf
https://www.bcpharmacists.org/covid19
https://www.bcpharmacists.org/covid19
https://www.healthlinkbc.ca/useful-resources-covid-19
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/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/covid-19-vaccine

