
 دفتر ریاست مامور بھداشت پزشکی

  :۲۰۲۰فوریھ   ۲۴

 (COVID-19) پیرو: احتمال قرار گرفتن در معرض ابتال بھ ویروس کورونا
 مکان: مرکز بھائیان ونکوور

  بعدازظھر ۱۹-۲۱ساعت  -۲۰۲۰فوریھ  ۱۷زمان: 

  :حضور محترم اعضای جامعھ بھائیان

-Vancouver ) بھ موجب این نامھ بھ اطالع می رساند کھ در صورت حضور در مراسم برگزار شده در مرکز آموزش بھائیان واقع در
Main St. 5580) ؛امکان احتمال قرار گرفتن شما در معرض ابتال بھ ویروس کورونا ۱۹-۲۱، ساعت ۲۰۲۰فوریھ   ۱۷، در تاریخ دوشنبھ

  .داده میشود
رونا در یکی از شرکت کنندگان در این مراسم مثبت بوده است.از آنجا کھ انتشار این ویروس در میان افراد، بھ واسطھ  تشخیص ویروس کو

 ترشحات میباشد کھ نیازمند تماس مستقیم و نزدیک با بزاق، ترشحات حلق، بینی  و گلوی شخص آلوده میباشد .
 .طر ناشی از این واقعھ را بسیار اندک برآورد کرده استاداره بھداشت عمومی، پس از بررسی و ارزشیابی، احتمال خ

  :اما بھ دلیل توجھ و دقت فراوان بھ این امر، از شرکت کنندگان در این مراسم تقاضا میشود
روز از زمان قرار گرفتن در معرض  ۱۴بھ سالمت جسمانی خود توجھ نموده و ھرگونھ عالئم شامل تب، سرفھ، مشکل در تنفس را تا  *
  .بھ دقت پیگیری نمایند مارچ)دوم  (تا روسوی
در صورت احساس بیماری، از شرکت و حضور در مکان ھای عمومی و شلوغ کھ امکان رعایت فاصلھ امن با دیگران وجود *

 .بپرھیزند ،ندارد

ان جدا کرد و قرنطینھ کرده و ھر  اگر در حال حاضر یکی از این عالئم در شما دیده شده یا در حال شکل گیری است، لطفا خود را از دیگر
تماس حاصل فرمائید. عالیم خود و نحوه قرار گرفتن در معرض آلودگی را توضیح   HealthLink BC -۸۱۱چھ سریعتر با شماره تلفن 

  .دھید تا شما را راھنمایی کرده و راھکارھای الزم را بھ اطالع شما برسانند
نھ عالئم بیماری در شما دیده نمیشود، خطری متوجھ شما و یا افراد نزدیک بھ شما نمی باشد. اگر شما در این مراسم شرکت کرده و ھیچ گو

شما میتوانید ھمچون قبل بھ امور روزمره خود بپردازید و در محل کار و تحصیل خود حاضر شوید. درصورت نداشتن عالئم بیماری، نیاز 
  .خود، نمی باشدبھ دیدن پزشک، انجام تست و آزمایش و یا قرنطینھ کردن 

ون در آخر، از شما خواھشمندیم تا مطالب این نامھ را با دیگرانی کھ در این مراسم حضور داشتھ اند و بھ ھر دلیل نتوانستھ اند از این مضم
افت مطالب این این نامھ مطلع شوند در میان بگزارید. لطفا از افرادی کھ بھ ای میل دسترسی ندارند و یا بھ لحاظ مشکل زبان قادر بھ دری

  .نامھ نیستند نیز غافل نمانید
  .تماس حاصل فرمائید HealthLink BC با ۸۱۱در صورت ھرگونھ پرسش احتمالی یا نگرانی، خواھشمندیم با شماره تلفن 

 با تشکر
 دکتر جان ھاردینگ

 افسر بھداشت پزشکی، مدیر پزشکی دپارتمان کنترل بیماریھای قابل انتقال
Vancouver Coastal Health  

 دکتر امیر بارمال
 افسر بھداشت ، مدیر پزشکی بیماریھای قابل انتقال

و جلوگیری از آسیب 
Fraser Health Authority


