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 آن( )و برگه اطالعات مربوط به گذاری فیزیکیفاصله
. ثابت شده که حفظ را کند کنیم ۱۹-انتشار کوویدفاصله فیزیکی بین یکدیگر و کاهش توانیم با یک تالش آگاهانه ما می

توانیم با صبر و همه ما می است. ها برای کاهش انتشار بیماری در هنگام شیوعفاصله فیزیکی یکی از مؤثرترین راه
 همکاری نقش خود را ایفا کنیم.

 گذاری فیزیکی چیست؟ معنی فاصله

تواند منظور به حداقل رساندن تماس نزدیک با دیگران است، که میهای روزمره به این به معنای ایجاد تغییر در فعالیت
 شامل موارد زیر باشد:

 هاهای شلوغ و دورهمیاجتناب از حضور در مکان •
 متعارف، مانند دست دادن پرسیاجتناب از آداب سالم و احوال •
تر و افرادی که وضعیت اند )مانند بزرگساالن مسنمحدود کردن تماس با افرادی که در معرض خطر بیشتری •

 دارند( یسالمتی ضعیف
 از دیگران تا جای ممکنمتر(  ۲یباً طول بازو )تقر  ۲حفظ حداقل فاصله به اندازه  •

 دهد:در زیر نحوه حفظ فاصله فیزیکی را شرح می
 پرسی به جای دست دادن، بوسیدن یا بغل کردن، دست تکان دهیدبرای سالم و احوال •
 تا حد ممکن، حتی برای غذا خوردن و سرگرمی درخانه بمانید  •
 برویدهای مواد غذایی بار به فروشگاه در هفته یک •
 نقلیه عمومی در ساعات خلوت استفاده نمایید لاز وسای •
 جلسات مجازی ترتیب دهید •
 تان باشید های بازی مجازی برای کودکانمیزبان برنامه •
 برای حفظ ارتباط با دوستان و خانواده از فناوری استفاده نمایید •

 در صورت امکان:

 فاده کنیداز خدمات تحویل غذا در درب منزل یا خرید آنالین است •
 در خانه یا بیرون ورزش کنید •
 از خانه کار کنید •

را منتقل کنند. در شرایطی که  ۱۹-، ویروس کوویدندباش  تهش دابعضی از افراد ممکن است حتی اگر هیچ عالئمی ن توجه:
)که برای پوشش کامل و  ماسک غیرپزشکی یا پوشش صورتگذاری فیزیکی دشوار است استفاده از یک حفظ فاصله

ات دستگاه تنفسی شما با بین ترشح شود(و پشت سر گره خورده، یا به پشت گوش بسته  ساخته شدهبدون درز بینی و دهان 
تان، که راه دیگری کند. این عمل همچنین مانع از دست زدن به بینی یا دهانیافراد دیگر و سطوح اطراف مانع ایجاد م
 شود.است برای احتمال ورود ویروس بدن، می

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html?topic=tilelink#wm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/instructions-sew-no-sew-cloth-face-covering.html
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طبق این دستور  که بدین معنی را به اجرا گذاشته است. قانون قرنطینه دولت کانادا یک دستور اضطراری به نام توجه: 
روز در خانه  ۱۴شود باید ، هر فردی که از راه هوایی، دریایی یا زمینی وارد کانادا ۱۹-برای محدود کردن انتشار کووید

 شود.روزه از روز ورودتان به کانادا شروع می ۱۴بماند. این دوره 

 .)منزوی( کنیدیا  قرنطینهاید و هیچ عالئمی ندارید باید خود را اگر مسافرت بوده •
 . کنید منزوییگران اید و عالئم بیماری دارید باید خود را از داگر مسافرت بوده •

تماس  ۴۳۹۷-۷۸۴-۸۳۳-۱دیدن کرده یا با شماره  Canada.ca/coronavirusبرای کسب اطالعات بیشتر از 
 بگیرید.

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/coronavirus-disease-covid-19-how-to-self-isolate-home-exposed-no-symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-isolate-at-home.html
https://canada-preview.adobecqms.net/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
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