
 

 وفسن   یمحترم شهردار  ینساکن 

 

  پ در گروکه  گر ی ، سپس افراد دافراد مسن ابتدا در شود.  ی وارد م اروی کرونا به ن  روسی ن ضد وی ، واکس ۲۰۲۱آغاز سال  در

  زمانی که برای شان واکسین آماده شود میشود  ن ی واکس پیشنهادکه  یکسان  یشوند. برا  یم نی واکسدارند  خطر قرار معرض  یها

دست و  صحه خوب الحفظ و و  رعایت مسافه   مربوط به نی ن ارائه خواهد شد. قوا دی جد  شان  معلومات  یبرا ی از طرف شهردار

 .باشد یاعمال مقابل سرفه هنوز هم 

 

 

 ما، مهم است که  می همه ما سالم بمان نکهیا ی. براباشیم گریکدیمهم است که ما مراقب 

 :شودنکات زیل را مراعت 

 

 د باشی مسافه داشته متر  ۱ کنید ینم ی که با آنها زندگ یاز کسان  -

 

  ۲دقیقه و کمتر از  ۱۵با آنها اضافه تر از را که در هر بار  ی ، اما تعداد افراد یکجا باشیدتان با دوستان  تا داریداجازه  -

 .سازیدمحدود   فزیکی میداشته باشید ، می تماس مستقبا آنها  ای و  متر مسافه میداشته باشید ،  

 

و در خانه   د یشو  ش یکرونا آزما  روسی از نظر و د ی، با د یتب دار  ای ، سرفه ، عطسه  ی، گلودرد ی نیب ی اگر گرفتگ  -

داشته    یفیخف  اریتوانند عالئم بس ی کرونا م روسی ومثاب شدن به  . کودکان ، نوجوانان و بزرگساالن هنگام د یبمان

  ن یقرنط دی، با  دی سته  شی که منتظر جواب آزما ی . در حالمیباشد ۲۲۳۳۴۱۴۱ کورونا ن مرکز و لفیباشند. شماره ت

 .دی در تماس باش  دیکن یم ی که با آنها زندگ یفقط با کسان دی توان یصورت م   نی . در ادی شو

 

، خود را   دی سفر کرد  اروی بزرگ ن  یشهرهابه  یاوسفر کردید خارج از کشور   ر بهگا می خواه ی از شما م نی ما همچن  -

 .دی دنبال کن   ی راروادر ن  نی قرنط نی قوان  دی . پس از سفر از خارج از کشور ، باآزمایش کنید

 

که عالئم   دیی به آنها بگو دی ، با دی دار سرویس عاجل شفاخانه  ای  از داکتر معالج تان و به کمک  ازی و ن  دی هست  ماری اگر ب   -

 .دی دار راکرونا   روس ی و

 

 !شما  یتشکر از همکار 

 !کند یهمه آرزو م یرا برا ی وفسن زمستان خوب  ی شهردار

 


