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 برای انزوای خودی  19-یدوکو امر طبقاتی

 چیست؟ برای انزوای خودی 19-امر طبقاتی کووید

در بنننه دیننننرا  میشننن  د  هننندایی می  ننند تاهما ی نننه باونننس سنننرایی  ینننر   کنننه مشنننم ا ایننن  امنننر میباشننن د   منننردا را امنننر ابینننات ایننن   

  حفاظنننی اه  نننحی   سنننامی همنننه باشننن ده  نننا   19-ک  یننند  کننناهخ پخنننخ  ینننر   آ  خننن د را م نننه . ک  ننند  هننند  خا نننه بما  ننند 

 ت ر ت  میباشد  

 

 را صادر نموده میتواند، و برای چقدر مدت مدار اعتبار خواهد بود؟ امر طبقاتیآیا اداره صحت عامۀ تورنتو 

  را میدهننند  ایننن  امنننر ابینننات بنننه ر نننی   نننحی وامنننه  ننناحیی  ننند ر   وامنننه ی   بل ننند بنننرد  سنننا   نننحیحفاظنننقنننا     ییتننن  

 امننننرتعنننندیا  ردینننند  اینننن   سننننپتمبر  30ا اخننننر بننننه تنننناریخ در اینننن   ننننادر    2020اپریننننا  1بننننه تنننناریخ بننننرا.  خسننننتی  بننننار  امننننر

 تاهما ی ه ت سا ر ی   حی وامه مغل  اواا مینردد  مدار اوتبار میباشد  

 قابل تطبیق است؟ها باالی کی  امر طبقاتی

 قرار مینیر د: امر ابیات  ح ا افراد ذیا تحی

 دار د 19-د یوایا ک  افراد. که  

  در آ ها مثبی تشخیص شده اسی 19-ک  یدافرادی ه  تیجه معای ای  

  تمنننا   هدینننه داشنننته اسنننی  ایننن  کتنننن ر. شننناما مراقبنننی ک  نننده  نننا    او نننا.  19-ک  یننندافرادی نننه بنننه تننناهه  ننن  بنننا شنننخص م نننا  بنننه

 میباشد    همچ ا  سایر افرادی ه ت سا اداره  حی کا ادا ش اسای  میش  د  خا  اده 

 یافی  م ده  درای دینر. برا. ا ه ا. خ د.  افرادی ه اه س . اداره  حی وامه ت ر ت  هدای 

 
کنننه در هری ننن  اه ایننن  کتنننن ر. هنننا قنننرار مینیر ننند  مسننن  لیی دار ننند تنننا اامی نننا  حا نننا  مای ننند کنننه  16 الننندی     نهبا نننا  اافننناا هینننر سننن  

 شرایا م درج امر ابیات  را روایی  مای د   16اشخاص هیر س  

 مردم باید چقدر مدت خود را منزوی کنند؟

را در  ت ر تننن  تجدیننند  ردینننده   ره مننن د هنننا. جدیننند  نننحی وامنننه سنننپتمبر 30بنننه تننناریخ  ابینننات امنننر شنننرایا ا نننه ا. خننن د. در 

 برمینیرد  

  خننن د  شنننر ی میشننن د واینننا   اه ر هی نننه ر ه 10آغننناه واینننا  بنننرا. مننندی همنننا  ر ه افرادی نننه واینننا خفیننن     سنننب  دار ننند بایننند بعننند اه

  تیجه مثبی معای ای شا   خ د را م ه . ک  د  دریافی  ه بعد اه ر 10  یا ا ر وایا  دار د  برا. مدی  را قر ای  ک  د

  بنننه کمنننه آ ا ی نننه مری ننن  شننندید دار ننند(ICU   اه ر ه  20ینننا سیسنننتا دفننناو  بننند  شنننا   نننعی  اسنننی بایننند بنننرا. مننندی  نننر ری دار ننند

 خ د را قر ای   مای د  هما  ر هی ه وایا شر ی میش د  

  10 حننند اقنننا تمنننا   هدینننه داشنننته ا ننند بایننند بعننند اه آخنننری  تمنننا  بنننا شنننخص منننذک ر بنننرا. مننندی 19-ک  یننندافرادی نننه بنننا شنننخص م نننا  بنننه 

 ر ه خ د را قر ای  ک  د  

 مستثنی بوده میتوانند؟ امر طبقاتیآیا بعضی افراد از احکام 

بایننند بینننر    بع ننن  کارم ننندا  خننندمای  نننر ر. کنننه بنننا ج د تمنننا   هدینننه واینننا  دار ننند  اجننناهه کنننار را دار ننند  بنننا ج دای ها  آ هنننا

خشننن  ی هنننا. خنننا  اده حنننایی    نننا    دیننننر ما  ننند اه محنننا کنننار در داخنننا م ننناها شنننا   خننن د را قنننر ای  ک  ننند  آ عنننده افرادی نننه اه 

    بدر م  آی د  یه مستث   قرار مینیر د  اداره  حی وامۀ ت ر ت  استث ا. هر حالی را با ر جدا ا ه مر ر خ اهد کرد  

 

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=know-the-symptoms


 
  2021سپتمبر  30تاریخ  شده به تجدید   

 

  
Dari 

 واکسین شده اند باید خود را قرنطین کنند؟آیا کسانیکه کامالً 

 :ر ه  ذشته باشد 14حد اقا  اکسی  شا   ها. ذیا افراد کاماً  اکسی  شده وباری اه کسا   ا د که اه  رفت  د ه 

  .ت سا اداره  حی کا ادا م ظ ر شده باشد در هر ترکیب  که 19-ک  یدسلسله کاما  اکسی  ها 

   کنننه ت سنننا اداره  نننحی  19-ک  یننندکنننه اه جا ننن  اداره  نننحی کا نننادا م ظننن ر  شنننده بنننا ینننه د ه  اکسنننی   19-ک  یننندینننه ینننا د  د ه  اکسنننی

 کا ادا م ظ ر شده    برا. اداره  حی ت ر ت  ق اوی بخخ باشد  یا 

   که اه س . اداره  حی کا ادا م ظ ر  شده    برا. اداره  حی ت ر ت  ق اوی بخخ باشد 19-ک  یدسه د ه  اکسی   

د کنننناماً  اکسننننی  شننننده کننننه وایننننا دار نننند باینننند در جریننننا  منننندی ا تظننننار بننننه دریافننننی  تننننای  معای ننننای  خنننن د را قننننر ای  ک  نننند  افننننرا

  تننن    در ننن رتی ه آ هنننا بننند    نننرفت  اد ینننهسننناوی بعننند اه رفننن  واینننا 24میت ا  ننند در ننن ری دریافنننی  تیجنننه م فننن   ایننن  افنننراد 

رفننن  ت نننالی  معنننده   ر ده )باننن ر مثننناا دلبننند.  بننن  حنننال  معنننده  اسنننهاا  دار ننند   قنننر ای  را خاتمنننه ده ننندم ا نننر واینننا  داشنننته باشننن د

   آغاه مینرددقر ای  مدی ختا قبا اه ساوی  48ای  وایا در شد  

 10افننراد کنناماً  اکسننی  شننده کننه  تیجننه معای ننای شننا  مثبننی اسننی باینند شننر ی اه همننا  ر هی ننه وایننا آغنناه مینننردد  بننرا. منندی 

ر ه بعنننند اه ر هی ننننه  تیجننننه مثبننننی دریافننننی می   نننند   وایننننا  دار نننند  خنننن د را قننننر ای  ک  نننند  منرای  ننننه اه سنننن .  10ر ه    یننننا 

  اداره  حی   ر ت  ا ر دینر. هدایی داده شده باشد 

افنننراد کننناماً  اکسنننی  شنننده کنننه بنننا شنننخص م نننا  تمنننا   هدینننه داشنننته اسنننی در ننن رت  اه قنننر ای  مسنننتث   میباشننند کنننه تمنننام  

 برآ رده  مای د:  شرایا ذیلرا

 در  رتی ه هیچن  ه وایا  داشته باش د 

   شنننده باشننند   ینننا تحنننی معالجنننه  پی  ننندسیسنننتا دفننناو  بننند  شنننا   نننعی   باشننند )باننن ر مثننناا و ننن  بننند  ینننا حجنننرای بننند  شنننا 

 یا معالجه ایمی    سپریسی  )سرک   سیستا دفاو   قرار  داشته باش د  کیم تیراپ  )شیم  درما      

 اه مدی مرکه مراقبی ها   یا خا ه سالم دا  )متیاودی     یا در مرکه  ح  بستر  ب ده باشد  باش ده در 

 حت  ا ر افراد کاماً  اکسی  شده اه قر ای  مستث   قرار داده میش  د  اشخاص  هدیه به آ ها باید:

  اسی  تعیی   مای دروایی فا له اجتماو  را در جاهایی ه یها پ شید  ماسه   تدابیر  حی وامه ما  د 

  تمننننا  بننننا شننننخص م ننننا   اه ماقننننای هننننا. غیر ننننر ر. در محاتنننن  کننننه افننننراد آسننننی  پننننذیر  اهر ه بعنننند  10بننننرا. منننندی

ب د بننناخ دار ننند   ینننا جاهنننای  کنننه در آ  تعنننداد هیننناد. اه افنننراد  اکسنننی   شنننده م جننن د ا ننند )باننن ر مثننناا  کنننار دا البا نننه در خا نننه 

   م ات    یا ک دکستا  ها  خ ددار.  مای ددراه مدی بهر سای ها. ها. مراقبی 

  تمنننا   هدینننه خ یشنننرا بنننه کارفرمنننا ینننا آمنننر خننن یخ  نننهارخ داده   هر   نننه محننند دیی هنننا.  افنننذه اه جا ننن  ایننن  دسنننته افنننراد بایننند

 د   را روایی  مای 2021 سپتمبر 14ره م د مؤقی  هاری  حی م رخ کارفرما   اداره  حی وامه را ابق 

 دچار شده اند خود را منزوی نمایند؟ 19-کوویدتازه به عفونت  آیا اشخاصیکه

در آ هنننا  19-ک  یننندر ه  ذشنننته  تیجنننه معای نننای  90در شنننده ا ننند کسنننا   ا ننند کنننه  19-ک  یننندافرادی نننه بنننه تننناهه  ننن  دچنننار وف  نننی 

   اجاهه  شی    ذار برایشا  داده شده اسی  قبل  مثبی ب ده   بعد اه رف  وف  ی

 تیجننه  دار نند باینند معای ننه شنن  د   تاهما ی ننه 19-ک  ینندشننده ا نند   حننای وایننا جدینند  19-ک  ینندافرادی ننه بننه تنناهه  نن  دچننار وف  ننی 

سنناوی بعنند اه رفننن   24معای ننای بدسننی منن  آینند  خننن د را م ننه . ک  نند  در نن ری م فننن  بنن د   تیجننه معای ننای  اینن  افنننراد میت ا  نند 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
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واینننا  در ننن رتی ه آ هنننا بننند    نننرفت  اد ینننه  تننن   داشنننته باشننن د قنننر ای  را خاتمنننه ده ننندم ا نننر واینننا ت نننالی  معنننده   ر ده )باننن ر 

   ساوی قبا اه ختا مدی قر ای  آغاه مینردد 48ای  وایا در ظر  رف  اسهاا  دار د  مثاا دلبد.  ب  حال  معده  

 تیجنننه معای نننای شنننا  مثبنننی اسنننی بایننند شنننر ی اه همنننا  ر هی نننه واینننا شنننده ا ننند    19-ک  یننندی نننه بنننه تننناهه  ننن  دچنننار وف  نننی افراد

دریافننننی می   نننند   وایننننا  دار نننند  خنننن د را ر ه بعنننند اه ر هی ننننه  تیجننننه مثبننننی  10ر ه    یننننا  10آغنننناه مینننننردد  بننننرا. منننندی 

  قر ای  ک  د  منرای  ه اه س . اداره  حی   ر ت  ا ر دینر. هدایی داده شده باشد 

بنننا شنننخص م نننا  تمنننا   هدینننه داشنننته اسنننی در ننن رت  اه قنننر ای  شنننده ا ننند    19-ک  یننندافرادی نننه بنننه تننناهه  ننن  دچنننار وف  نننی 

 رده  مای د: د که تمام  شرایا ذیلرا برآ  مستث   میباش

 در  رتی ه هیچن  ه وایا  داشته باش د 

  سیسنننتا دفننناو  بننند  شنننا   نننعی   باشننند )باننن ر مثننناا و ننن  بننند  ینننا حجنننرای بننند  شنننا  پی  ننند  شنننده باشننند   ینننا تحنننی معالجنننه

 کیم تیراپ  )شیم  درما      یا معالجه ایمی    سپریسی  )سرک   سیستا دفاو   قرار  داشته باش د  

   د   دراه مدی مرکه مراقبی ها   یا خا ه سالم دا  )متیاودی     یا در مرکه  ح  بستر  ب ده باشباش ده  ا 

افرادی نننه بنننه تننناهه  ننن  بنننا شنننخص م نننا  تمنننا   هدینننه داشنننته ا ننند بایننند هننندایای ذیلنننرا تعییننن  ک  ننند  حتننن  ا نننر اه ا نننه ا. خننن د. 

 مستث   قرار داده شده ا د:

  ر ه بعد اه آخری  تما  با شخص م ا   معای ه ش  د  7به ه دتری  فر ی یا 

 باید تدابیر  حی وامه ما  د پ شید  ماسه   روایی فا له اجتماو  را تعیی   مای د 

  تمننننا  بننننا شننننخص م ننننا   اه ماقننننای هننننا. غیر ننننر ر. در محاتنننن  کننننه افننننراد آسننننی  پننننذیر  اهر ه بعنننند  10بننننرا. منننندی

ا جاهنننای  کنننه در آ  تعنننداد هیننناد. اه افنننراد  اکسنننی   شنننده م جننن د ا ننند )باننن ر مثننناا  کنننار دا البا نننه در خا نننه ب د بننناخ دار ننند   یننن

 خ ددار.  مای د  دراه مدی بهر سای   م ات    یا ک دکستا  ها ها. ها. مراقبی 

 یی هنننا.  افنننذه اه جا ننن  ایننن  دسنننته افنننراد بایننند تمنننا   هدینننه خ یشنننرا بنننه کارفرمنننا ینننا آمنننر خننن یخ  نننهارخ داده   هر   نننه محننند د

 د   را روایی  مای 2021 سپتمبر 14ره م د مؤقی  هاری  حی م رخ کارفرما   اداره  حی وامه را ابق 

 انزوای خودی چگونه صورت میگیرد؟ 

ا ننننه ا. خنننن د. یع نننن  ما نننند  در خا ننننه یننننا محننننا مشننننخص قننننر ای   اه رفننننت  بننننه بیننننر   اه خا ننننه   پننننذیرخ مهما ننننا  در خا ننننه 

 یننند  اه کسنننا ی ه بنننا شنننما ه ننند   می   ننند  هرقننندر بیشنننتر کنننه میت اخننن ددار. ک یننند  اه تمنننا   هدینننه بنننا دیننننرا  اجت نننا   ماییننند  

فا نننله بنیریننند  در ننن ری ام نننا   اه تشننن ا    اتننناف خننن ا  جدا ا نننه اسنننتفاده ک یننند  ا نننر در اتننناف شنننری   ه ننند   می  یننند  کل نننی  

اج ننا  منن رد  ننر ری خنن د را یننا آ اینن  خرینندار. را ماالعننه ک ینند   شننی ه هننا. ا ننه ا. خنن د.هننا را جهننی تبنندیا هنن ا بنناه ک ینند  

ک ینننند   یننننا اه کسنننن  کمننننه بخ اهینننند تننننا برایتننننا  بیننننا رد  ا ننننر در خرینننندار. منننن اد خ راکننننه   سننننخه د ا   یننننا خنننندمای بننننه کمننننه 

 در تما  ش ید   7600-338-416 ر ری دارید  لافاً با اداره  حی وامۀ ت ر ت  به شماره 

 

  آ ا ی نننه در خا نننه احسنننا  م ننن   یی  می   ننند  سنننرپ اه  کنننه میخ اه ننند د ر اه دیننننرا  خننن د را م نننه .  مای ننند بنننه افنننراد بننن  خا منننا 

 7600-338-416بنننرا. معل منننای در مننن رد  اجننندیی شنننرایا بنننه اداره  نننحی هعامنننه کا نننادا بنننه شنننماره م قنننی تهینننه خ اهننند شننند  

 تما  بنیرید  

 

 افراد میتوانند در جریان مدت قرنطین در وقت تعیین شده نزد داکتر برود؟آیا 

هننندایای قبنننا اه رفنننت  دریافنننی بنننرا. کسنننا ی ه در قنننر ای  خننن د. بنننه سنننر میبر ننند میت ا  ننند بنننه  ونننده ماقنننای داکتنننر حا نننر شننن  د  

 تما  بنیرید   7600-338-416 هد داکتر  به اداره  حی وامه کا ادا به شماره 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
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Dari 

 

 باید ال  ختا مدی قر ای  به تع یق ا داخته ش د   19-ک  ید. ماقای جهی  رفت   اکسی   وده ها

 اگر یک شخص از انزوای خودی ابا ورزد، چه خواهد شد؟

دالنننر جریمنننه خ اهننند شننند   5,000سرکشننن  ک ننند  بنننه پرداخنننی ر ها نننه مب ننن  بنننر ا نننه ا. خننن د.  امنننر ابینننات شخ ننن  کنننه اه ح نننا 

 پ لی  در ای  همی ه کمه خ اهد کرد   

 ه اداره صحت عامه تورنتو فراهم نماییم؟ محرمیت این معلومات چگونه حفظ میگردد؟ بچرا باید نام و معلومات تماس را 

قرارمینیر ننند بایننند حنننی  ماالبنننۀ اداره  نننحی وامنننۀ ت ر تننن   ننناا  معل منننای تمنننا  )شنننماره  امنننر ابینننات  ح ننناآ ا ی نننه تحنننی پ شنننخ 

بنننه ایننن  اداره فنننراها  مای ننند کنننه در تننناریخ   همنننا  مشنننخص بنننا آ هنننا تمنننا   هدینننه داشنننته ا ننند   تیلفننن    آدر   ایمینننا  اشخا ننن  را 

 ردیاب    تما   استفاده خ اهد شد  ای  معل مای  ر  بم ظ ر 

 

معل منننای اراینننه شنننده اداره  نننحی وامنننه ت ر تننن  را کمنننه می  ننند تنننا در جلننن  یر. ا تیننناا عل منننای خیلننن  مهنننا اسنننی  تهینننه ایننن  م

منننره بنننه دیننننرا   اقنننداا  مایننند  قابلینننی مشنننترد منننا در همی نننه بننناه  نهداشنننت  م اتننن   مراکنننه تجنننارت    سنننایر فعالینننی هنننا. مهنننا 

  حی ت ر ت  در جهی ا جاا ای   ظیفه مها بستن  دارد   اجتماو  در ت ر ت    در سراسر ا  تاری  به قابلیی اداره

 

اداره  ننحی ت ر ت نن  بننه اینن  امننر ملتفننی اسننی کننه مننردا در بنناره حفننظ محرمیننی معل مننای شننا   نننرا  ا نند  تمننام  معل مننای جمنن  

قننننا    حفننننظ آ ر. شننننده ت سننننا اداره  ننننحی ت ر تنننن  در چننننارچ   قننننا    حفننننظ محرمیننننی معل مننننای  ننننح  ت ر تنننن  کننننه ب نننناا 

 محف ظ میباشد    یاد مینردد  2004عل مای شخ    ح  ساا م

 را به چالش بکشد؟ امر طبقاتیمیتواند از لحاظ قانونی  مردمآیا 

    ظرثنننا   بنننرا. خننندمای  نننح  اسنننتی ا بننن رد  د ذریعنننه اقامنننه دوننن . در امنننرمیت ا ننند ولینننه ایننن   امنننر ابینننات شنننخص م ننندرج 

 ایستاده     ماید  

 

 ؟ندچه را باید بدانطرح شده است،  قانون قرنطیندر چارچوب که فدرال  امردر باره مردم 

داخننننا خنننناد کا ننننادا میشنننن  د  قابننننا اجننننرا  2020مننننار   25کننننه اوتبننننار اه   مسننننافری  بننننای.فنننندراا در راباننننه بننننه قننننر ای   امننننر

ر ه خننن د را قنننر ای   14اه همنننه مسنننافری  میخ اهننند تنننا بنننرا. مننندی بنننه اسنننتث ا. مسنننافری  کننناماً  اکسنننی  شنننده   امنننرمیباشننند  ایننن  

 مراجعه  مایید   معل مای ح  می کا ادا برا. مسافری برا. معل مای بیشتر  به س د ک  د  

 

اه سنننفر بر شنننته ا ننند  تننناههفننندراا خننن د را قنننر ای  ک  ننند )منننثاً آ ا ی نننه  امنننردر برخننن  اه مننن ارد  کسنننا ی ه بایننند له مننناً در چنننارچ   

 د    میباش ابیات  امردر آ ها مثبی تثبیی شده اسی   یه تاب   19-ک  ید  

 معلومات بیشتر

تمنننا   0000-797-866-1ا  تننناری  بنننه شنننماره  یتیلننن  هیلنننبنننرا. ارهیننناب  هنننا.  نننح   بنننه داکتنننر خنننا  اده  ننن  خننن یخ   ینننا بنننه 

در تمننننا   7600-338-416  بننننا اداره  ننننحی وامننننۀ ت ر تنننن  بننننه شننننماره امننننر ابیننننات بنیرینننند  بننننرا. معل مننننای بیشننننتر در منننن رد 

 ش ید  

 
 
 
 
 

http://www.hsarb.on.ca/scripts/english/contact.asp
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation

