Quarantine information
شما اين برگه معلومات را بدست آورده ايد چون شما و/يا خانواده تان يک نامه ای )حکم( را از ديپارتمنت صحت بدست آورده ايد که شما را تحت
قرنطين خانگی قرار داده است.
چرا اين اقدامات روی دست گرفته شده اند؟
يک دليل خوبی برای تردد وجود دارد که شما و/يا يکی از اعضای خانواده شما با وايرس نادر کرونا آغشته شده است.
ديپارتمنت صحت تصميم گرفته است تا شما را تحت قرنطين اجباری خانگی قرار دهد تا از انشتار وايرس به ديگران جلوگيری صورت گيرد.
وايرس ميتواند برای اشخاص مشخص ،به خصوص اشخاص مسنی که دارای مشکﻼت صحی و يا سيستم ضعيف ايمنی اند ،خيلی خطرناک باشد.
قرنطين به معنی چيست؟
قرنطين به معنی اين است که شما اجازه نداريد تا از محل اقامت خويش ،حتی برای خريداری بيرون برويد.
شما بايد در اطاق باقی بمانيد .شما نميتوانيد در فعاليت های تفريحی سهم داشته باشيد.
برای چه مدتی بايد در قرنطين باشم؟
قرنطين شما احتماﻻ شايد برای دو هفته دوام يابد .ديپارتمنت صحت تاريخ مشخص را تعيين خواهد کرد.
ايا اجازه دارم تا از اطاق خويش بيرون شوم؟
نخير .تنها در صورتی ميتوانيد از اطاق خويش بيرون شويد تا از تشناب دهليز خويش استفاده کنيد.
چه بايد کنم؟
دست های خويش را مکررا بشويد و اگر از بينی تان آب بيرون ميشود ،از دستمال کاغذی استفاده کنيد.
اگر با اشخاص ديگری در اطاق زندگی ميکنيد ،از آنها فاصله بگيريد تا تماس فزيکی برقرار نگردد.
اين برای خانواده/دوستانم به چه معنی است؟
شما ميتوانيد با دوستان و خانواده خويش که در عين اطاق با شما زندگی نميکنند ،از طريق تليفون به تماس باشيد.
غذای خويش را چگونه بدست بياورم؟
کارمندان غذای شما را به اطاق تان خواهند آورد .شما اجازه ورود به کانتين را نداريد.
اگر احساس بيماری کنم ،چه بايد کنم؟
کارمندان شما را وقت به وقت چک خواهند کرد تا ببينند که صحت تان چطور است.
اگر نياز به کمک صحی داريد ،اين امر را با يک کسی در ميان بگذاريد .داکتر برای مﻼقات شما به اطاق شما خواهد آمد.

