
  
 

 
 

   ییاداشت ادار
	

	

 ھا و دوستانن، خانوادهاساکن خطاب بھ
 

 ]LTC[ ھای طوالنی مدتمراقبت خانھ]، مدیر برنامھ Bhavan Manhasارتباطات، از طرف بھاوان َمنَحس [دفتر  از
 ]Assisted Living[ شدهو زندگی مساعدت

 

 ٢٠٢١، ژوئیھ ١۶ تاریخ

  ھای طوالنی مدتمراقبت خانھاز  روز شده مالقاتھای بھ دستورالعملنامھ رسمی: آگاھی موضوع

 
کلیھ  برای) MoH( سیبھداشت بی وزارت ،٢٠٢١ژوئیھ،  ١٩تاریخ  از در پی ِاعمال تغییراتھستید،  مطلع احتماالً  کھ ھمانطور

 کرده صادرھا در ارتباط با مالقات را جدیدی ھایدستورالعمل (AL) شدهزندگی مساعدت و) LTC( طوالنی مدت اقبتمر ھایخانھ
 .است

 
 Providence Healthھای بھداشتی پرویدانس (مراقبت خانھ) IPACابتال بھ بیمارِی (پیشگیری و کنترل  شرکای با مشاوره از پس

Care ( بھ پاندمی واکنش) و تیمPandemic Response Team( مربوط بھ کاھش ھایروزرسانی جزئیات بھ، با خرسندی 
بھ بھ نحوی خواھد بود کھ  ما ایمنی ھایبرنامھ پاندمی، مرحلھ بعدی رد گذاریم.می اشتراک بھ زیر در را ١٩ -کووید ھایمحدودیت

 .ندباقی بمان اصلی اولویت درھمواره  خانھ و مراقبت تیم ساکنان، طور حتم ایمنی
 
 و کنندگانمالقات بازگشت منتظر مشتاقانھ وو شوق داشتھ  بسیار ذوقھا با کیفیت بھتر مالقاتپشتیبانی از  یارھای مراقبت ما بانھخ

 ی است.پذیری بیشترانعطافبا و بدون محدودیت  داوطلبان
 

 .کنیممی قدردانی بسیار شما ھمدلی و شکیباییاز  ،بینی شدهکھ یک مرحلھ تعدیل پیش جاییاز آن
 

 ھاراھنمای کلی برای مالقات
 .ازی نیستزمانی نی محدودیت یابھ رزرو قبلی  ما مراقبت ھایخانھ در انتبرای دیدار از عزیزاز این پس  •
 ١٩ -برای کووید BC Thriveسایت آپلیکیشن یا وبتا با کاربرد  خواھیممیشما مراقبت از  خانھ بھ ورود از قبل •

و دستورالعمل ھای مراقبت نیامده خواھشمندیم بھ خانھ در صورت داشتن ھرگونھ عالئم بیماری،. خودغربالگری کنید
 دنبال کنید. ١٩ -را برای انجام تست کووید BC Thriveآپلیکیشن 

برای  ساکنان، ایمنی از ضمن حفظ رعایت فاصلھ فیزیکی و حمایت ھا،مالقات بینی شدهپیشافزایش  گار شدن باسازجھت  •
 طرح و )WorkSafe BCسی (ایمنی در کار بی برنامھ .ایمرا مقرر نموده یظرفیت ھر محلھ ساعات مالقات و حداکثر

 .ندنکمی اعالم را ایمن مالقات برای افراد تعداد حداکثر سایت، ظرفیت ایمنی
o  بھ مالقات نیاز  اگر. بود خواھد ظھر از بعد ۶تا  حداکثر مالقات ساعتآداب غربالگری، ی با گارسازجھت

ھماھنگی الزم  یخشنود ایشان با بگیرید، تماس رزیدنتمدیر مراقبت  بادارید خواھشمندیم  تاساع این از خارج
 .جھت مالقات شما را انجام خواھد داد

o ھایمحدودیت بنابراین با توجھ بھ .شودمی تعیین طور جداگانھمراقبت بھ  خانھھر توسط  کنندگانمالقات ظرفیت 
. بگیرید تماساز قبل  تأیید برای خواھشمندیم ھستید، مالقات در خود توانایی نگران اگر ،فضا موجود در

خواھند  بھ شما اعالم را ظرفیت مربوط بھ ھایراھنمایی ورود ھا، در بدومالقات پشتیبانی انکارمند و رانغربالگ
 .دنمو

 در فیزیکی فاصلھ حفظ در سعی ضمن کھ شودمی بینیپیش ،قبلی رزرو بھ نیاز بدون ھایمالقات حجم افزایش بھ توجھ با •
طول  مورد در کھ تقاضا داریم ،ھمگان نیاز تأمین منظور بھ. آید وجودب ھاییچالشھا مالقات برای ممکن است فضا تقسیم
 .فرمایید دقت کنیدمی اشغال کھ فضایی و اقامتمدت 
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 :ساکن چندین با ھاییاتاق از مالقات •

o اتاقشان از خارجرا  ستھااین اتاق ساكنان ]کھ عزیزی[ مالقات کھ كنیمتشویق می را شما ،بود ممكن كھ جا ھر 
 در مراقبت تیم اعضای از یکی با خواھشمندیم دارید، اییدغدغھ اگر. انجام دھید جداگانھ یتصاصاخ محل یك در

 .باشید ارتباط
o کمتریا نفر  ٣ بھ را خود مھمانی تقاضا داریم شما از کنید، مالقات را تختھ چند اتاق یک ساکن خواھیدمی اگر 

 .دکن مراجعھ جاآن بھ کنندهمالقات گروه یک فقط ھر نوبت در و هدکر محدود
o  کھ کنیممیزم لمشما را  تختھ، چند اتاق یک بھ مراجعھ صورت در ،نماپزشکی بھداشت مسئول توصیھ بھبنا 

 .ببندید را پرده و زده پزشکی درجھ ماسک
o تا بگیرید تماس قبل از تقاضا داریم شما از ،)نفر ۴ از بیشتر یعنی( باشید داشتھ بزرگتری گروه خواھیدمی اگر 

 مساعدت کنیم. تانمالقاتھماھنگی  برای بتوانیم فیزیکی فاصلھحفظ  از اطمینان ضمن
 مراقبت خانھ از بیرون مالقات •

o از پاندمی از قبل مانند دوران ،داشتھ باشند شبانھاقامت  یاداشتھ  مالقات مراقبت خانھ از خارج قصد دارید اگر 
 کھ کندمی تضمینعمل  این. کنید گفتگو و هسروصورت دادرا  تدارکات ،تیم اعضای از یکی با تقاضا داریم شما
 .شود ریزیبرنامھ از پیش) داروھا جملھ از( ساکنان از یمراقبت ھاینیاز تمام

 
 تأیید واکسن

 وضعیتھستید کھ  ملزم اکنون، )MoH( سیبھداشت بی وزارتھای بخشنامھبر دستور بھداشت عمومی و  بنا •
 معرض در گرفتن قرار صورت در عمومی بھداشت گیریتصمیم از بخشنامھ این .دھید ارائھ را خود واکسیناسیون

 .کندمی حمایت مراقبت ھایخانھ در ١٩ -کووید
بنابراین  .کندمی مستند راآن و ستھخواسند اثبات  شما از غربالگر ،تانمالقات اولین برای مراقبت ھایخانھ بھ ورود بدودر  •

 گذاشتھ اشتراک بھ کسھیچ با و بوده محرمانھ شما اطالعات. نیاز نخواھید داشت اثبات سندارائھ ھ ب ھای آتیبرای مالقات
 .شودنمی

 کھ از آدابھمچنان امکان مالقات وجود دارد مشروط بر این ید،ندھ نشان را آن اثبات سند یا ،*ایدنشده واکسینھ کامالً  اگر •
 پزشکی درجھ ماسک از استفاده بھ الزام جملھ از )IPACارِی (ابتال بھ بیمپیشگیری و کنترل ھای روش و غربالگری

 .کنیدپیروی  ،مالقات ]مدت[ کل برای
 

 
 
 

 

 ت احتیاطی پیشگیری و کنترل ابتال بھ بیماریااقدام
 بر یرضم اتتأثیر ممکن است کھ مولعم حشرات سایر و ١٩ -کووید انتقال کاھش جھت ،تنفس آداب و ھادست بھداشت •

در  و طول در ،در ابتدا کھ تقاضا داریم شما از. شودتلقی می مھمی اقداماتاز جملھ  ،باشد داشتھ مراقبت خانھ و ساکنان
 .باشید کوشا ھادست بھداشت حفظدر تان ھموارهمالقات پایان

 ،تماس ردیابی اقداماتجھت اطمینان برای رعایت . دارد ادامھ ھمچنان مالقات تان برایورود در بدو غربالگری مراحل •
 .دھندمی ادامھ روزانھ ھایمالقات گزارش ثبت و تماس اطالعات درخواست ھمواره بھ غربالگران

 ممکن حد تامراقب بوده و  تقاضا داریم شما از. ماندکلیدی باقی می یاحتیاطاقدام  یکبھ عنوان  ھمچنان فیزیکی فاصلھ •
 در محوطھ داخلی عبور و مرور کھ شودمی درخواست کنندگانمالقات از ھمواره. کنید حفظرا  دیگران با یمتر ٢ فاصلھ

 .کنند محدود راھای مراقبت خانھ
 شخصی حفاظت تجھیزات •

o در ھای مراقبت وخانھ محوطھ داخلیدر  عبور و مرور قعدر موا اندواکسینھ شده کامالً  ی کھکنندگانمالقات 
 بھ نیازی کنندمی مالقات کھ فردی اب مستقیم تماس در اما اند؛پزشکی ماسک زدن بھ ملزم ،مشترک مناطق
 .ندارند ماسک

o آیا کھاین تعیین برای خواھشمندیم ،تیک رزیدن منزوی کردن اقدامات احتیاطی برای یابیماری  شیوعمواقع  در 
 .بگیرید تماس خیر، یا بیایید مالقات بھ توانیدمی

 مدرنا، فایزر، یعنی( کانادا بھداشت تأییدشده واکسنروز از دوز دوم  ١۴این است کھ  کامل واکسیناسیونتعریف *  
 ) گذشتھ باشد.جانسون جانسون و آسترازنکا
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ابتال بھ بیمارِی پیشگیری و کنترل  یاحتیاط ز اقداماتا ایکنندهمالقات اگر اما ،کندھا را نظارت نمیمالقات مراقبت تیم •
)IPAC( دی بھ وی تذکر داده شوآرام بھ است ممکن نکند، پیروی.  

 

 گیریتست
ت نیامده و مالقاخواھشمندیم بھ ید، دار. اگر عالئمی سایت احتیاج ندارندمحل ھای معمول در گیریتست بھکنندگان مالقات •

  ھای دنبال نمایید.گیریتسترا برای  BC thrive App دستورالعمل
 
 ھادورھمی
و  اجتماعیی )، برگزاری رویدادھاMoHھای اخیر وزارت بھداشت (ضمن تالش برای عملیاتی کردن بخشنامھ •

فقط برای شرکت در  کنندگانمالقاتتوانیم از در حال حاضر، می .کنیمیمشروع  راقبت]ھای [مدر خانھرا  ھایدورھمی
در راستای دستورات فعال بھداشت استانی  ھادورھمیتمام فضای باز دعوت بعمل آوریم.  در اجتماعی ھایدورھمی

 خواھد بود.
 

 دفتر درخواست تجدیدنظر مالقات و کیفیت مراقبت از بیمار
 روند ما برای درخواست تجدیدنظر بھ شرح زیر برقرار است: •

o د، از شما تقاضا داریم با یک رھبر تیم مراقبت ھایتان دغدغھ داشتھ یا با چالشی مواجھ شدیاگر در مورد مالقات
 ارتباط برقرار کنید. رزیدنتیا مدیر مراقبت 

o جھت بررسی  تاشود درصورتی کھ از تصمیمی کھ خانھ مراقبت اتخاذ کرده، راضی نبودید، بھ شما توصیھ می
ایمیل آدرس  و یا از طریق ۶٠۴-٨٠۶-٨٢٨۴) با شماره PCQOدفتر کیفیت مراقبت از بیمار (مجدد با 

jsilver@providencehealth.bc.ca  .تماس بگیرید 
o پرویدنس ( مراقبتازطرف مرکز  داده شده درصورتی کھ از پاسخPHC(  مسئلھ ممکن است از نبودید،راضی 

 الکترونیکی بھ آدرس: پست یا بھ طور مستقل از طریق )PCQOدفتر کیفیت مراقبت از بیمار ( طریق
Hlth.visitorappeal@gov.bc.ca .بھ مسئول بھداشت استانی ارجاع داده شود 

 
 بیشتر بدانید:

کنید:  جعھمرا سایت این بھ دوم، دوز دریافت مورد در اطالعات کسب یا سازیایمن برای نامثبت جھت •
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html 

 vaccine/dose-https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid/19-2یا  •
کنید:  مراجعھ سایت این بھ سی،بی مجدد اندازیراه برنامھ مورد در بیشتر اطالعات جھت کسب •

19/info/restart-https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid 
 ترھامسن شدهزندگی مساعدتمراکز  و مدت طوالنی ھایمراقبتمرکز  مربوط بھ بھ روز شده راھنمایدسترسی بھ  جھت •

 .s websiteCentre for Disease Control’ BCکنید  مراجعھ سایت این بھ
 .کنند کسب اینجا در را بیشتری اطالعات توانندمی ایشان ھایخانواده و مدت طوالنی ھایمراقبت مراکز ساکنان •

 


