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 ھا و دوستانبھ: ساکنین، خانواده
 Long-term Care and( زندگی با ھمیاریھای طوالنی مدت و از طرف: بھاوان ماناس، مدیر برنامھ، مراقبت

Assisted Living( 
 ۲۰۲۱اکتبر  ۸تاریخ: 

 مدت طوالنیھای روزرسانی مراقبت): بھINFORMATION BULLETIN: بولتن اطالعات (موضوع
 
 
 
 

 زندگی با ھمیاریھای طوالنی مدت و مراقبتمراکز در  ۱۹-کووید واکسیناسیون تقویتی بتون  کمپین 
برای ساکنین و  ۱۹-ھای تقویتی کوویدتازگی اعالم کرده است کھ واکسنمسئول بھداشت استان، دکتر بانی ھنری، بھ

اداره )، VCH( ا ارائھ خواھد شد.در بریتیش کلمبی» زندگی با ھمیاریھای طوالنی مدت و مراقبت مراکز«مستأجرین 
» پراویدنسھای بھداشتی مراقبت) «PHCو ( )Vancouver Coastal Health( بھداشت ونکوور کوستال ھلث

)Providence Health Careمراقبتی ھمکاری خواھند کرد. انتظار داریم کھ این کمپین  مراکزین ) از ھفتھ آینده با ا
را  واکسیناسیون در مراکزشانبندی زودی برنامھ زمانھا بھین، مستأجرین و خانوادهدرطول ماه اکتبر اجرا شود. ساکن

 دریافت خواھند کرد.
سایت ، وبنجایاھا را در توانید اطالعات این واکسناستفاده خواھد کرد. میھای مدرنا و فایزر کمپین تقویتی از واکسن

 شود.شدت توصیھ میاست و بھ بی خطر تقویتی نوبتپیدا کنید. » دولت کانادا«
شود. اگر شما یا عضوی از اند ارائھ میرا دریافت کرده نوبتطور خودکار بھ ساکنین و مستأجرینی کھ دو تقویتی بھ نوبت
 را مطلع کنید. سکونت خودنیستید، لطفاً مرکز  نوبتمند بھ دریافت این تان عالقھدهخانوا

 تواند در یک نوبت یا دو نوبت جداگانھ تزریق شود.انزا میولو آنف ۱۹-کوویدواکسن 
کنیم اید، اکیداً توصیھ میرا نداشتھ ۱۹-ھای واکسن کوویدنوبتیک از تان فرصت دریافت ھیچاگر شما یا عضوی از خانواده

 درجریان قرار دھید.  تان راواکسن زدن را آغاز کنید. لطفاً در اسرع وقت مرکز تسھیالت مراقبتی
 بازدید کنید. نجایادر  BC CDCسایت ، لطفاً از وب۱۹-برای اطالعات عمومی درباره واکسن کووید

 کنیم.قدردانی می اسیوننیکمپین واکس برای انجاماز درک و پشتیبانی شما 
 بیشتر بدانید:

 دوم واکسن، نشانی زیر را ببینید:  نوبتیافت یا آشنایی بیشتر درباره در واکسن زدننام برای ثبت •

https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html 
 vaccine/dose/19-tent/covid.gov.bc.ca/gov/con2https://www-2یا  •
، بھ این نشانی مراجعھ کنید: BC’s Restartبرای آشنایی با طرح   •

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid19/info/restart 
 BC Centre، از »سالمندان زندگی با ھمیاریھای طوالنی مدت و قبتمرا«روزشده تسھیالت برای راھنمای بھ •

s website’for Disease Control .بازدید کنید 
 بیابند. نجایا در را یشتریب اطالعاتتوانند ھایشان میھای طوالنی مدت و خانوادهنین تسھیالت مراقبتساک •

 
 
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/clinical-care/long-term-care-facilities-assisted-living
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/dose-2
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid19/info/restart
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/clinical-care/long-term-care-facilities-assisted-living
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/clinical-care/long-term-care-facilities-assisted-living
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/clinical-care/long-term-care-facilities-assisted-living
https://www.providencehealthcare.org/ltc-covid19

