
حفاظت در دوران قرنطینه:
توصیه هایی برای افرادی که از نظر سالمتی بسیار آسیب پذیر هستند
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اگر به کمک نیاز دارید، 
با ما تماس بگیرید:

اگر می توانید از خانه کار کنید.	 
اگر نمی توانید از خانه کار کنید، پس نباید بر سر کار بروید. نامه مخصوص حفاظت شما می تواند به عنوان مدرکی برای کارفرمای شما 	 

استفاده شود.

به کودکان که از نظر سالمتی بسیار آسیب پذیر هستند توصیه می شود که به مدرسه نروند - حتی اگر آنها کودکان کارکنان کلیدی یا آسیب پذیر 	 
باشند.

کودکانی که با شخصی زندگی می کنند که از نظر سالمتی بسیار آسیب پذیر است و در این دوران به مدرسه می روند، باید بیشتر مراقب باشند 	 
تا دست های خود را بشویند و فاصله را تا جایی که ممکن است حفظ کنند.

در این مدت شخصا به مغازه ها یا داروخانه ها مراجعه نکنید.	 
از خرید آنالین استفاده کنید - از جمله ثبت نام برای اولویت تحویل آنالین. از خانواده یا دوستان بخواهید که برای شما خرید کنند یا از 	 

داوطلبان کمک بخواهند.
از خانواده یا دوستان بخواهید نسخه های شما را تهیه کنند یا از داروخانه بپرسند آیا داروی شما را تحویل می دهند. در صورت نیاز از 	 

داوطلبان کمک بخواهید.

به طور کلی، به شما توصیه می شود تا حد امکان در خانه بمانید - اما برای سالم ماندن هر روز باید ورزش کرده یا در فضای باز پیاده روی کنید.	 
مراقب باشید خانه خود را به خوبی تهویه کنید.	 
 اگر افرادی که با آنها زندگی می کنید، از خانه برای کار خارج شده یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، از آنها فاصله 2 متر را 	 

حفظ کنید.

به شما توصیه می شود که به جز در مواقع ضروری سفر نکرده و از استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی خودداری کنید.	 

شما باید همچنان به مراقبت و یاری های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشید - این شامل هر وقت بیمارستان یا وقت پزشکی است که معموال 	 
به آن می روید.
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