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 اعالمیھ
 ھا و دوستانن، خانوادهابھ: ساکن

 Long-term Care and( زندگی با ھمیاریھای طوالنی مدت و مراقبتمراکز از طرف: بھاوان ماناس، مدیر برنامھ، 
Assisted Living( 

 ۲۰۲۱اکتبر  ۳۱تاریخ: 
 اریزندگی با ھمیدت و ھای طوالنی مروزرسانی برای الزامات واکسیناسیون بازدیدکنندگان مراقبتبھ: موضوع

 
 

) و وزیر محترم، آدریان دیکس، اعالم کردند کھ ھمھ PHO، دکتر بانی ھنری، مسئول بھداشت استان (۲۰۲۱اکتبر  ۵در 
کنند باید در بازدید می» زندگی با ھمیاریھای طوالنی مدت و مراقبت« مراکز(بازدیدکنندگان ضروری و اجتماعی) کھ از 

سال یا کسانی کھ معافیت پزشکی تأییدشده دارند. پیش از  ۱۲جز کودکان زیر داشتھ باشند*، بھکامل  ایمنی ۱۹-مقابل کووید
یا معادل آن) الزامی  BC(مثل کارت واکسیناسیون » واکسیناسیونتأییدیھ «آسایشگاه، ارائھ  درون محوطھ ورود یا عبور از

 است.
 

 ۲۰۲۱اکتبر  ۱۲قابل اجرا در 
برای ورود بھ تسھیالت، ملزم ھستند تا یک » زندگی با ھمیارینی مدت و ھای طوالمراقبت«یالت ھمھ بازدیدکنندگان تسھ

سال یا کسانی کھ معافیت پزشکی تأییدشده دارند). بازدیدکنندگانی  ۱۲ جز کودکان زیرواکسن دریافت کرده باشند (بھ نوبت
 ی، تست سریع کووید بدھند. اند باید در ورودی مرکز تسھیالتطور ناکامل واکسینھ شدهکھ بھ

 ۲۰۲۱اکتبر  ۲۶قابل اجرا در 
ای ورود بھ مراکز تسھیالتی باید نشان دھند بر» زندگی با ھمیاریھای طوالنی مدت و مراقبت«ھمھ بازدیدکنندگان تسھیالت 

 اند.کھ کامالً واکسینھ شده
ترسی بھ فضای باز آن)، مدرک بازدیدکنندگان ملزم ھستند پیش از ورود (ازجملھ عبور از مرکز برای دس •

لت و تواند الکترونیکی یا کپی چاپی باشد کھ توسط دومی» کسیناسیونمدرک وا«واکسیناسیون خود را نشان دھند. 
قابل دسترس است. این مدرک شامل نام شخص است و بھ منظور  نجایاصادر شده است، کھ در  QRبھ شکل کد 

 باشد. یدیھ واکسیناسیون مینشان دادن تأی
سک پوشیده توانند در فضای باز تسھیالت بازدید کنند و در تمام مدت باید مااند میبازدیدکنندگانی کھ واکسن نزده •

 باشند.
 ھای پزشکی در ھمھ مراکز تسھیالتی الزامی است.بدون درنظر گرفتن وضعیت واکسیناسیون، استفاده از ماسک •

ھای دوران پایانی عمر، براساس موارد شخصی در نظر گرفتھ خواھد نند مراقبتھای مشفقانھ ماراقبتاستثناھای مرتبط با م
 با مدیر تسھیالت مراقبتی تماس بگیرند. شوند بایدشد. افرادی کھ مستثنی می

 اریبا ھمیزندگی ھای طوالنی مدت و لطفاً برای اطالعات بیشتر درباره واکسیناسیون اجباری بازدیدکنندگان مراقبت
 .دیکن کیکل نجایا سالمندان 

را » اشتوزارت بھد«ھایشان کار خواھند کرد تا رھنمودھای بھ ھمراه تیم PHCھای در روزھای آینده، سرپرستان آسایشگاه
ھایی برای اطالعات بیشتر ایجاد کند. در انتظار انتشار ھا و درخواستجھیم کھ این تغییر ممکن است پرسشاجرا کنند. متو

ھای بیشتری منتشر کند تا برای اجرای این رھنمودھا پشتیبانی» وزارت بھداشت«بیشتری ھستیم کھ » سؤاالت متداول«سند 
مان را کنیم ساکنینھیم کرد. از شکیبایی شما در زمانی کھ تالش میارائھ شود. با دریافت اطالعات بیشتر، شما را مطلع خوا

 گزاریم.داریم بسیار سپاسایمن نگھ
 
 
 

https://contactmonkey.com/api/v1/tracker?cm_session=f4495d3b-03f0-42f8-8b90-77481aa17db4&cm_type=link&cm_link=7f6d46b4-80ce-44b4-b83d-c777d6cbc5f7&cs=23034ee5-2be1-45db-bad9-19be1b2856c1&cm_destination=https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/proof
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Visitors_Long-Term_Care_Seniors_Assisted_Living.pdf


  
 

  

 :فرایند درخواست تجدیدنظر برای بازدید
، فرایند درخواست تجدیدنظر بازدیدکننده ما »دستور بھداشت عمومی«و » وزارت بھداشت« LTCمشی بازدید در جھت خط

 تغییر نکرده است.
 کنیم:کھ درمورد تصمیم مرتبط با وضعیت بازدیدکنندگان نگرانی داشتھ باشید، موارد زیر را توصیھ میصورتیدر

ھا شما در زمان نگرانی، با عضوی از تیم مراقبت بالینی یا سرپرست تیم مراقبت بالینی صحبت کنید. اگر پاسخ آن •
ھمراه دالیل مربوطھ را بھ شما شد و تصمیم کتبی بھھد ما درگیر خوا» ھای ساکنینمدیر مراقبت«را قانع نکرد، 

 ارائھ خواھد کرد.
دفتر کیفیت «)، PCQOشود تا با (کھ با این تصمیم آسایشگاه راضی نباشید، از شما خواستھ میدرصورتی •

 یا ۶۰۴-۸۰۶-۸۲۸۴) تماس بگیرید. از طریق شماره تلفن Patient Care quality Office» (ھای بیمارمراقبت
 تماس بگیرید تا برای آن تصمیم بازنگری شود. jsilver@providencehealth.bc.caانی ایمیل نش

�ا مستقً�  با  PCQOراضی نباشید، این امکان وجود دارد تا از طریق  PHCکھ با تصمیم از طرف در صورتی •
 . انتقال دادە شود » دف�ت بهداشت استان«مشکل شما به ، Hlth.visitorappeal@gov.bc.caا�م�ل به 

 
 
 

 بیشتر بدانید:
 دوم واکسن، نشانی زیر را ببینید:  نوبتشدن یا آشنایی بیشتر درباره دریافت  ھجھت واکسیننام برای ثبت •

https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html 
 vaccine/dose/19-.gov.bc.ca/gov/content/covid2https://www-2یا  •
ن نشانی مراجعھ کنید: ، بھ ایBC’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 مراقبت«روزشده تسھیالت برای راھنمای بھ •

s website’for Disease Control .بازدید کنید 
 بیابند. نجایا در را یشتریب اطالعاتند توانھایشان میھای طوالنی مدت و خانوادهساکنین تسھیالت مراقبت •

 
 
 

سازمان بھداشت «تأییدشده از طرف  ۱۹-سری کامل واکسن کوویدایمنی کامل بھ معنی ھفت روز پس از دریافت *
 است. WHOھای تأییدشده ) یا ترکیبی از واکسنWHO» (جھانی
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