
 
 

 

 
 

 ۲۰۲۰ ،می ۷

 COVID-19 مدتوبلندهاینامهرسمی:مرکزمراقبتآگاهی

 

 Vancouver Coastal] به همکاری نزدیک خود با وزارت بهداشت و مرکز بهداشت ساحلی ونکوورمرکز بهداشت پروویدانس 

Health]  یاری به  های  مدت و خانه های بلند های مراقبت خصوصاً ساکنین خانه سالمتی تمام اهالی بریتیش کلمبیاجهت حفظ

 .دهد ادامه می، ها بازنشسته

هنوز  آغاز خواهد کرد.را  ازگشاییب، " جدیدشرایط عادیسازگاری با این "در  هچگون نمود کهاعالم  دولت استانیروز گذشته 

به کار  اعالم نظر کرد. ما همچنانمدت  های بلند های مراقبت خانهدر  های مالقات محدودیت حذف زماندر مورد که زود است 

     .دهیم ادامه می، ها بتوانند در این دوران دشوار با عزیزان خود در ارتباط باشندخانواده یی کهها روی روش

 COVID-19شیوع  یدانسوپرومرکز بهداشت های  یاری به بازنشسته  های خانهمدت یا  بلند هایمراقبتیک از مراکز  در هیچ

 . دنمو یممطلع خواهرا ها  انوادهخو در صورت شیوع  هادد ادامه جهت کاهش ریسک پیشگیرانهاقدامات به انجام وجود ندارد. ما 

 

 ها در صورت شیوع با خانواده تماسیادآوری: 
 

های پروویدانس مثبت باشد،  یک از ساکنین/ مستأجرین و کارکنان خانه هر COVID-19جواب آزمایش چنانچه  •

 شود. مدیریت فوراً مطلع می

 نمود. خواهدپزشکی شرایط را بررسی و اقدامات بعدی را تعیین  بهداشتیک مسئول  •

از طریق  و کارکنان هاخانوادهها انتشار یابد، ساکنین/ مستأجرین،  هرسانه اطالعات ب هدر صورت شیوع، پیش از آنک •

 گردید. خواهندتلفن مطلع 

 مانند.ب با کارکنان در ارتباط هچگونه آموزیم ک ایشان میه اعضای خانواده را در مورد عزیزانشان مطلع کرده و ب •

 

 های زیر استفاده کنید: از آدرس ،[PHC] مرکز بهداشت پروویدانسیل به ساکنین جهت ارسال ایم
 

● St Vincent's Langara: wellwisheslangara@providencehealth.bc.ca 
● St Vincent's Brock Fahrni: wellwishesbf@providencehealth.bc.ca 
● Youville Residence: wellwishesyouville@providencehealth.bc.ca 
● Mt St Joseph's: wellwishesmsj@providencehealth.bc.ca 
● Holy Family: wellwisheshf@providencehealth.bc.ca 

 

تا عشق خود  بیابیمای را  های خالقانه توانیم روش می در کنار یکدیگرسپاسگزاریم.  از درک و شکیبایی شما در این شرایط دشوار

 نشان دهیم. ،به روشی که برای همگان ایمن است اهمیت ویژه دارندرا به کسانی که برای ما 

 

 عمومدر دسترس  رایگان با کیفیت باال اینترنتهم اکنون 
 

 تالسجوالی،  ۳۱از هم اکنون تا  هایشانخانواده همچنین ساکنین وو  روی بیماران COVID-19 شدید ثیرأبه ت پاسخدر 

[TELUS] ،فای مین کننده فعلی وایأت [Wi-Fi]ای  گونه هزینه بدون هیچو  عمومی با کیفیت باال  فای ، سخاوتمندانه خدمات وای

در است ی کمکتقدیمی این پیشنهاد  .دهد ارائه می [PHC] سی اچ و پی[ VCH]اچ  سی ، وی[PHSA] آ اس اچ پیمراکز  در سراسر

 .بمانندشان در تماس  در طی این بحران با خانواده و دوستانتا  بیماران و ساکنین بهاطمینان جهت 
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 را تجربه خواهند کرد.ینه آن کاربران عملکرد به ،[Premium Public Wi-Fi] با کیفیت باال عمومیفای  وایبه  اتصالبا 

 است: قبلیبه همان شکل عمومی فای  وایمراحل دسترسی به 

 

 هدرخود باز ک را در دستگاه[ Wi-Fi Setting]فای  تنظیمات وای -۱

 هدرپس مرورگر اینترنت خود را باز کرا انتخاب و س[ "Public Wi-Fi"]فای عمومی"  "وای -۲

 را انتخاب کنید[ Premium Wi-Fi] با کیفیت باال فای خدمات رایگان وای -۳

 

اطالعات در  مندهستند و یا کسانی که نیاز[ Public Wi-Fi]فای عمومی  هایی که نیازمند پشتیبانی وای بیماران، ساکنین و خانواده

 Datavalet Customer]با خدمات مشتریان دیتاولت  توانند مستقیماً  هستند، می خود فای وایپیش پرداخت  استردادمورد 

Service ]تماس بگیرند. ۵۱۲۳-۹۴۰-۸۴۴-۱شماره  اب 

 

 اطالعات مفید

 

 کنید.  رمنابع زیر را مرو ، لطفاً [BC] سی طوالنی مدت در بیهای  برای اطالعات بیشتر در مورد حمایت مراقبت
 

  19منابع چند زبانه-COVID سی بی یو [19 Multilingual Resources-COVID.]  این صفحه منابع معتبری برای

  :چند زبان دارد به COVID-19یادگیری بیشتر در مورد 

https://digem.med.ubc.ca/covid-19-multilingual-resources/ 
 

 سی بی مجله آنالین دانشکده پزشکی یو [eUBC’s Faculty of Medicine online magazin ]یحاوی اطالعات مفید 

  :ها برای خانواده

https://view.joomag.com/pathways-issue-4-covid-19-and-seniors-health/0283338001587141762      
 

 خانوادههای  مراقب سایت وب [Family Caregiver’s website] ، دهد: ه میئارا را یپشتیبانی و منابعکه 

https://www.familycaregiversbc.ca/  
 

 ما خانهرسانی هفتگی به روز [Home for Us Weekly Update ]دهد ه میئی ارار زمینه خدمات بهداشتی داطالعات: 

http://www.providencehealthcare.org/health-services/seniors-services/residential-care-me/weekly-home-

us-update  
 

 نسمرکز بهداشت پرووید [Providence Health Care]  دهد ه میئرا برای خانواده ها ارابه روز اطالعات: 

http://www.providencehealthcare.org/ltc-covid19 
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