https://www.covid-stop.ca

مجموعه پزشکان و متخصصان ما برای شما راهنمایی برای برنامه ریزی
دورهمی های خانوادیگ و دوستانه آماده کرده اند .هدف ما آنست که
ابزارهایی در اختیار شما قراردهیم که به شما امکان دهد عزیزان خود را
ببینید ،در کنار آنها بخندید و رسگرم شوید و در عنی حال درک درسیت
از اقدامات الزم برای محدود کردن خطرات ابتال و انتقال کووید داشته
باشید.

تعداد مبتالیان جدید در حال افزایش است.
اثربخیش وا کسن ها در جلوگریی از انتقال ویروس به
تدر یج دورشدن از دوز دوم کاهش می یابد.
سویه امیکرون بسیار مرسی است و به رسعت در کبک
در حال گسرتش است.
تخمنی زده می شود که  ۱۰تا ٪ ۳۰از افراد آلوده به کووید،
عواقب طوالین مدت (کووید طوالین) پیدا میکنند.
 ،توضیحایت در مورد نحوه اصلی انتقال ویروس،
اطالعات کاربردی وهمچننی لینک هایی برای خر ید تست های رس یع،
ماسک های  ، KN95گرینده های  CO2و در صورت تمایل دستگاه
های تصفیه هوا را خواهید دید.

به خاطر داشته باشید که

هر مهمان باید به عنوان فردی در نظر گرفته شود که سیگار می کشد و
ذرات بسیار ر یزی ،مثل دود سیگار بالقوه مرسی را بازدم می کند .چگونه
محافظت کنید؟
می خواهید از خود و سایر مهمانان در برابر

مدل پنری سوئییس نشان می دهد که یک مداخله کایف
نیست .هر یک از اقدامات پیشنهادی محدودیت های خود
را دارد که با ترکیب آنها است که خطرات کاهش می یابد.

اگر عالئمی دارید ،از عزیزان خود محافظت
کنید وخود را ایزوله کنید.
مشوق مالقاتهای بریون از مزنل ودر فضای
باز باشید.
تعداد مهمانان را محدود کنید.
فضاهای بسته را تهویه کنید وهوا را فیلرت کنید.
برای شکسنت زنجریه انتقال ویروس ،از تست
های رس یع استفاده کنید .در صورت امکان
برای هر مهمان ،درست قبل از جلسه.
مطمنئ شوید که به درسیت وا کسینه شده
اید .اگر واجد رشایط دریافت نوبت سوم
هستید ،آن را تزریق کنید.
برای محافظت از آسیب پذیرترین افراد یا
موقع اغوش گرفنت افراد آسیب پذیر از ماسک
های مناسب ) (N95استفاده کنید
فاصله فزی ییک را رعایت کنید.

این ویروس از طریق هوا منتقل می شود .بنابراین باید به تهویه فضاهای داخلی توجه ویژه ای شود.

باز نگه داشنت الی چند
پنجره به اندازه  ۲سانتیمرت
برای ایجاد جریان هوا
باز کردن در مزنل ،هر
ساعت به مدت  ۵دقیقه

انتخاب اتاق های بزرگ و
سقف های بلند

اگر دستگاه تصفیه هوا
دارید ،آن را روشن کنید

روشن گذاشنت هواکش
آشزپخانه و پنکه حمام

CO 2
از مهمانان بخواهید قبل
از کشیدن سیفون درب
رویی توالت را ببندند

استفاده از گرینده های
 CO 2برای اطمینان از
تهویه مناسب اتاق

لیست هدیه های پیشنهادی گروه  COVID-STOPبا لینک مناسب برای تهیه آنها.
لطفا توجه داشته باشید که ما هیچ منفعت مالیی در فروش این محصوالت ندار یم.

تست های تایید شده توسط بهداشت کانادا بنی  ۸۰تا  ٪ ۹۵درصد افراد مرسی را
تشخیص می دهند (چه عالیم داشته باشند چه نداشته باشند ؛ چه وا کسن زده باشند
چه نزده باشند).
در حالت ایده آل ،آزمایش باید بالفاصله قبل ازرشکت در جلسه یا مهماین برای
اطمینان حدا کرثی انجام شود و نتیجه در عرض  ۱۵دقیقه به دست می آید .مواد مورد
نیاز برای آزمایش باید در دمای اتاق نگهداری شوند.
درخواست ما را برای دسرتیس آزاد و رایگان به تست رس یع امضا کنید:
http://bitly.ws/kgiD
برای خر ید آن:
https://rapidtestandtrace.ca

ً
حفاظت ارائه شده توسط ماسک های آیب رایج (ماسک جراحی) تقریبا  ٪ ۵۰است در حایل که
ماسک های نوع  N95/KN95بیش از  ٪ ۹۰محافظت ارائه می دهند (و تا  ٪ ۹۵هنگامی
که مهر و موم با تست تناسب تأیید شود).
در اینجا جدول مقایسه ای از اثربخیش ماسک ها در برابر خطر عفونت آورده شده است:
https://bit.ly/3oRm9Dj
برای خرید  KN95و سایر ماسکهای تنفیس:
https://masks4canada.org/how-to-properly-make-buy-and-use-a-mask/

CO 2
در محیطی که افراد ماسک ندارند ،سطح  CO2باید کمرت از  PPM ۶۰۰باشد.
برای خرید آن:
گرینده متصل هوشمند که در کبک توسط آندره کورشن ،که همچننی عضو COVID-STOP
است ،طراحی و ساخته شده است:
https://www.co2.click
توزیع کننده تورنتو:
www.airq.ca/products/airq-touch
.

آنها توسط  CDCو بهداشت کانادا برای کاهش ریسک انتقال در محیط های بسته توصیه
می شوند.
برای ارزیایب بهرتین کیفیت و قیمت:
http://bitly.ws/kgje
دستگاه های تصفیه هوا قابل حمل ساخته شده در :Saint-Hubert
https://boutique.epurair.com/

بخش قابل توجهی ( ۱۰تا  )٪ ۳۰از افراد آلوده به کووید ،عواقب طوالین مدت نگه
میدارند و در مورد آن بسیار کم گفته شده است .کودکان و کساین که واکسینه
شده اند نزی می توانند به کووید طوالین مبتال شوند.
اطالعات:
www.santemonteregie.qc.ca/ouest/covid-longue
کتابشنایس مطالعات کووید طوالین:
https://pandemicaidnetworks.org/long-covid-research-library
گروه پشتیباین برای افراد مبتال به کووید طوالین:
www.facebook.com/groups/covidlonguequebec

بدون دسرتیس همگان به واکسن ،این ویروس همچنان یک خطر برای همه
خواهد بود.
اگر در این راه میخواهید تالش کنید میتوانید طومار زیر را امضا کنید:
www.one.org/canada/fr/

