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خطر ابتالی خود به COVID-19 را کاهش دهید:

برای آگاهی از جدیدترین راهنامیی های بهداشتی، و طرح سواالت درباره COVID-19، با

تلفن راهنامی سازمان بهداشت عمومی تورنتو به شامره 7600-338-416 )ساعت 8:30 صبح تا 8 شب( متاس بگیرید. همچنین می توانید برای کسب اطالعات بیشرت به وب سایت شهرداری 

تورنتو به آدرس toronto.ca/COVID-19  مراجعه کنید.

اگر عالئم COVID-19 در شام ظاهر شد، با تامین کننده خدمات درمانی و بهداشتی خود متاس بگیرید، یا از طریق شامره 0000-797-866-1 با تله هلث )Telehealth( متاس بگیرید.

اگر تنگی نفس دارید، با 911 متاس بگیرید. ساملندان ممکن است دچار این عالئم نیز بشوند:

رفت و آمدهای غیررضوری به خارج از خانه را محدود کنید	 
دو مرت )شش فوت( از دیگران فاصله بگیرید	 
در فضاهای عمومی رسبسته و زمانی که منی توانید فاصله گذاری 	 

فیزیکی را رعایت کنید، ماسک یا پوشش صورت داشته باشید
دست های خود را زود به زود متیز کنید. از آب و صابون یا از ماده 	 

ضدعفونی کننده الکلی دست )70 تا 90 درصد الکل( استفاده کنید
از ملس صورت با دستان نشسته خودداری کنید	 

رسدرگمی، پریشانی	 

خوابیدن بیش از حد معمول	 

دردهای عضالنی، رسدرد	 

رسگیجه، ضعف یا زمین خوردن	 

لرز	 

با قسمت داخلی آرنج خود یا یک دستامل کاغذی، رسفه یا عطسه 	 
خود را پوشش دهید دستامل کاغذی را بالفاصله در یک سطل زباله 

بیاندازید و دستان خود را بشویید. 
اجسام و سطوحی که زیاد ملس می شوند را زود به زود متیز و 	 

ضدعفونی کنید.
از متاس و ارتباط نزدیک با افرادی که بیامر هستید بپرهیزید	 
اگر احساس ناخوشی می کنید، در خانه مبانید	 

تب رسفه تنگی نفس گلودرد، مشکل در بلع

آبریزش بینی از دست دادن حس چشایی 
یا بویایی

کسالت حالت تهوع، استفراغ، اسهال

COVID-19 عالئم
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کمک برای ساملندان:

همچنین می توانید متاس بگیرید:

211 )در دسرتس به صورت 24 ساعته/7 روز هفته(

تلفن راهنامی ساملندان تورنتو 2077-217-416 )9 صبح - 8 شب(

هر دو شامره به چندین زبان خدمات ارائه می دهند.

همچنین خدمات حامیتی COVID-19 متعددی با مترکز بر اقوام بومی برای ساملندان وجود دارند.

از طریق شامره تلفن 6100-748-647 داخلی 103 با خدمات حامیتی اقوام بومی تورنتو )TASSC( متاس بگیرید یا به آدرسsupport@tassc.ca ایمیل ارسال 
کنید.

همچنین ممکن است واجد رشایط دریافت کمک مالی در زمینه های زیر باشید:

اگر در حال حارض کمک های مالی انتاریو )Ontario Works( یا پرداختی برنامه انتاریو برای حامیت از معلوالن )Ontario Disability payment( را 
 دریافت می کنید، با کارشناس پرونده خود متاس بگیرید. اگر کمک های اجتامعی دریافت منی کنید اما به کمک مالی نیاز دارید، از طریق شامره

 8888-338-416 با شهرداری تورنتو متاس بگیرید.

اگر در زمینه موارد زیر سوالی دارید، از طریق شامره 311 )24 ساعته/7 روز هفته، به چندین زبان(، با شهرداری تورنتو متاس 

بگیرید:

کتابخانه ها، مراکز تفریحی اجتامعی، پارک ها	 

کمک برای یافنت مسکن و حفظ آن	 

مواد غذایی، وعده های غذایی و رساندن رضوریات به دست آنها	 

کسی برای صحبت کردن یا کسی که جویای احوال شام شود	 

پشتیبانی از نظر سالمت روحی	 

بدهی های اجاره بها و هزینه انرژی	 

هزینه های پزشکی	 

رفت و آمد به محل ویزیت های پزشکی	 

پشتیبانی در مواجهه با بدرفتاری با ساملندان	 

برنامه ها و خدمات متعدد دیگر مخصوص ساملندان	 

کمک در زمینه هزینه های مراسم تدفین	 

پشتیبانی درآمد	 


