
اگر به شما اطالع داده شده است که با فرد مبتال به COVID-19 در تماس بودید: 

خود را ایزوله کنید
•  شما باید خود را به مدت 10 روز از تاریخ آخرین تماس با فردی که جواب آزمایش او مثبت شده است، ایزوله کنید. بهداشت عمومی به شما خواهد گفت که   

چه زمانی می توانید ایزوله فردی خود را خاتمه دهید. 
•  اگر عالیمی ندارید و واکسینه کامل* هستید یا اخیراً به بیماری COVID-19** مبتال شدید، نیاز به ایزوله فردی ندارید، مگر آن که بهداشت عمومی   

درخواست کرده باشد. شماشما  بایدباید  ازاز  دستورالعملدستورالعمل  زیرزیر  پیرویپیروی  کنیدکنید. . 
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اگر در تماس نزدیک با فرد مبتال به COVID-19 بودید، چه کاری انجام دهید

تهوع، استفراغ یا اسهال  
)زیر 18 سال(

کاهش یا از دست دادن حس 
بویایی یا چشایی

مشکل تنفسیسرفه خستگی، درد عضالنی یا تب < C°37.8 و/یا لرز
مفاصل )18+ سال(

کاهش یا فقدان ذائقهالتهاب چشمسردرددرد شکمیآبریزش یا گرفتگی بینی گلودرد
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هر روز عالیم COVID-19 را پایش کنید
هر روز عالیم COVID-19 را پایش کنید، حتی اگر واکسینه کامل* هستید یا قبال به بیماری COVID-19** مبتال شدید. عالیم زیر را بررسی کنید: 

اگر عالیم دارید: 
بالفاصله آزمایش PCR بدهید:

در یک مرکز ارزیابی وقت بگیرید و آزمایش PCR کووید-19 بدهید. 	•  
اگر قبل از شروع عالیم، جواب آزمایش PCR شما منفی شده است، دوباره آزمایش بدهید. 	•  

•  اگر واکسینه کامل* هستید یا اخیراً به بیماری COVID-19** مبتال شدید، باید در خانه بمانید و بالفاصله خود را در زمان انتظار برای دریافت جواب   
آزمایش، ایزوله کنید. 

اعضای خانواده باید خود را ایزوله کنند:
•  همه اعضای خانواده شما باید تا زمان دریافت نتیجه منفی آزمایش شما، خود را ایزوله کنند، مگر آن که واکسینه کامل* بوده یا اخیراً به بیماری   

COVID-19** مبتال شده باشند.

به کارفرمای خود اطالع داده یا با بهداشت عمومی به شماره 7600-338-416 تماس بگیرید. 

حتی اگر عالیم ندارید آزمایش بدهید
•  حتی اگر عالیم ندارید، شما باید دو آزمایش PCR بدهید: یکی در زودترین زمان ممکن و دومی معموالً 1 هفته بعد از آن. بهداشت عمومی، اطالعات   

بیش تری درباره زمان انجام این آزمایش ها به شما می دهد.

وقتی در ایزوله فردی هستید، همه اعضای خانواده باید: 
در مکان های عمومی ماسک بزنند تا از دیگران محافظت کنند.  	• از مکان های شلوغ پرهیز کنند.  	•  

•  تماس با افراد دارای مشکالت سالمت یا سالمندان را محدود کنند. دو متر فاصله را از دیگران رعایت کنند.  	•  

*واکسینه کامل به معنی 14 روز یا بیش تر بعد از دریافت دوز دوم سری واکسن های COVID-19 یا طبق تعریف وزارت بهداشت انتاریو است. 

** عفونت اخیر COVID-19 به معنی فردی است که در 90 روز گذشته مبتال به COVID-19 شده و بهداشت عمومی او را پاک اعالم کرده است. 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf

