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 ساکنین و ھاخانواده تمام بھ

 از
 طرف

 ساکنین تجربیات مدیر کابا، سوتیندر و بالینی، عملیات مدیر مانھاس، باوان طرف از اطالعیھ

 )2021 مارس 29( 1400 فروردین 9: تاریخ تاریخ
 19-کووید و بلندمدت مراقبتھای روزرسانیبھ: رسانیاطالع بولتن درباره

 
 و شد بندیطبقھ جھانی گیرھمھ بیماری یک عنوانبھ 19-کووید کھ است روزی سالگرد) 2021 ارسم 11( 1399 اسفند 21

 در ما از کھ حمایتی و تحمل ،بردباری خاطر بھ شما تک تک از ما. است بوده پرچالشی سال سال، یک این کھ بھ راستی
 .اید سپاسگزاریمداشتھ ساکنین متیسال حفظ منظوربھ گیرھمھ بیماری از ناشی موانع از گذر و اوضاع اداره

 گیرھمھ بیماریاین  بھ مربوط ھایمحدودیت زمینھ در) 2021 مارس 25( 1400 فروردین 5 مورخھ ابالغیھ بھ توجھ با
 شرایط در) 2021 آوریل 1( 1400 فروردین 12 تاریخ از کھ تغییراتی از ایخالصھ ،)LTC(بلندمدت ھایمراقبت مرکز در

 . گرددمی ارائھ شما خدمت شد، خواھد اعمال
 :کووید با رابطھ در روزرسانی ھمگانیبھ
 یا ما مرکز مراقبتھای بلندمدت در 19-کووید شیوع بر مبنی ایاطالعیھ) PHC( پروویدنس حاضر، اداره بھداشت حال در •

  .است نکرده صادر آسایشگاھی مسکونی ھایمجتمع در
 عملیات تقویت بھ ما دیدارکنندگان، و مراقبتی ھایتیم ساکنینمان، از زیادی تعداد واکسیناسیون در بزرگ موفقیت بر عالوه •

 بھداشتی افسر کھ ھمانطور. داد خواھیم ادامھ کنترلی احتیاطی اقدامات و عفونت و ویروس شیوع از جلوگیری بھ مربوط
 کھ کسی ھر برایبھداشتی خاص اتخاذ شده  اقدامات – داد خواھیم ادامھ غربالگری کارھای بھ ما است، کرده پیشنھاد استانی

 شد خواھد حاصل اطمینان فیزیکی فاصلھ حفظ از ،یافت خواھد ادامھ کندمی زندگی جاآن در یا شودمی ما ھایآسایشگاه وارد
 .شد خواھند رعایت ،)PPE( فردی حفاظت تجھیزات از استفاده با رابطھ در موجود ھایدستورالعمل و
 :پذیرش با رابطھ در احتیاطی اقدامات •

o خانھ آسایشگاه یا تدمدنلب یاھتبقارم زکرم یک بھ پذیرش محض بھ ساکنین روزه 14 قرنطینھ اعمال بھ نیازی دیگر 
 .تجویز کنند را موضوع این خالف عمومی مراقبتی ھایدستورالعمل یا بالینی معاینات کھاین مگر باشد،نمی سالمندان

 :نواکسیناسیو بھ مربوط ھایتازه •
o زکرم کارکنان و ساکنان بین در واکسیناسیون نرخ در باالیی موفقیت شاھد ما ،)2020 دسامبر( 1399 آذر از 

 .اندشده واکسینھ کارکنان درصد 80 و ساکنان درصد 90 از بیش کھ نحویبھ ایم،بوده تدمدنلب یاھتبقارم
o ضروری کنندهمالقات یک شما اگر )essential visitor (اجتماعی یا )Social visitor (،از بخشی عنوانبھ ھستید 

 دریافت اولویت در 19-کووید شیوع خطر از حمایت تحت ھایخانھ و ساکنین حفظ برای شده اتخاذ استراتژی
 شده داده اختصاص امر این برای کھ کلینیکی در واکسن دریافت برای معرفینامھ مورد در لطفا. بود خواھید واکسن

 . بگیرید تماس ودخ مراقبتگاه با است
 :جدید ھایکنندهمالقات برای ھاییدستورالعمل

 :دیدارکنندگان ضروری
 .است نشده ایجاد دیدارکنندگان ضروری بھ مربوط ھایدستورالعمل در تغییری ھیچ حاضر حال در

 :اجتماعی کنندگانمالقات
 با را اجتماعی مالقات ھایدستورالعمل) PHC( اداره بھداشت پروویدنس ،)2021 آوریل 1( 1400 فروردین 12 تاریخ از

 .کرد خواھد ھماھنگ) MoH( بھداشت وزارت تنظیمی ھایدستورالعمل
 ارائھ را 19-کووید زمان در مالقات قوانینھای روزرسانیبھ از کلی تصویری جدید پیشنھادھای و ھادستورالعمل این



  
 

  

 در فروردین 12 در ھادستورالعمل مورد در بیشتر جزئیات. دباشنمی اجتماعی مالقات بر ناظر اول درجھ در و دھندمی
تا آن ). کنید کلیک را اینجا: (گرفت خواھد قرار عموم دسترس در BC CDC زکرم یاھتبقارم تدمدنلب COVID-19 وبسایت

 :را مطالعھ کنید زیر کلیدی موقع، لطفاً نکات
  فراگیرتری دادهتعریف  اجتماعی کنندهمالقات از افراد مشمول داخلی، فضاھای در گرفتھ انجام ھایمالقات برای •

 داخل فضای در مالقات کھ صورتی در حال،این با گیرد؛ قرار گروه این در تواندمی فردی ھر اکنون و شده
 ھایمالقات. شود کودک یک و بزرگسال نفر دو حداکثر بھ محدود باید کنندگانمالقات تعداد گیرد انجام ساختمان

 ارائھ) PHO( استانی بھداشت افسر توسط کھ موجود ھایدستورالعمل طبق ساختمان از خارج در ھگرفت انجام
 .گرفت خواھند انجام شوند،می

 و شوند، رزرو قبل از باید ھامالقات حال،این با ؛محدودیتی وجود ندارد ھامالقات زمان مدت یا تعداد محل، مورد در •
. باشد مقدور فیزیکی فاصلھ حفظ بھ مربوط دستورالعمل رعایت امکان تا گیرند انجام ایشده تعیین پیش از محل در

 ھایبرنامھ رعایت منظوربھ. است مجاز دقیقھ 60 حداقل تا مالقات زمان مدت ساکن، یا/و کنندهمالقات بنا بھ میل
 .دارد وجود ھاییمحدودیت اعمال امکان سیبی سیفورک ایمنی

 ھایدستورالعمل و قوانین کھاین بر مشروط گیرد، انجام فرد چند یا یک حضور با ساکن، فرد اتاق در تواندمی مالقات •
 .شوند رعایت آن کنترل و ویروس انتقال از جلوگیری و اجتماعی گذاریفاصلھ بھ مربوط

 یک از باید ھم ھنوز کھ باشید داشتھ توجھ لطفا. باشدمی مجاز حاضر حال در ساکن و کنندهمالقات بین فیزیکی تماس •
 .کنید استفاده دست ھای مناسبکنندهضدعفونی از و نموده استفاده پزشکی درجھ استاندارد ماسک با

 از خانواده با مالقات و ساختمان از خروج نیازمند کارھای و ھاگردش برای کھ شودمی داده اجازه ساکنین بھ •
برگشت  ھنگام. شد خواھد ارائھ ھاآن بھ نیاز ردمو ھایحمایت و) ضروری کارھای فقط نھ( شوند خارج ساختمان

 .بود نخواھد اجباری ھاآن برای قرنطینھ بیرون، از ساکنان
 کھ بود خواھد مورادی در و ھاآن زندگی محیط و ساکنین با تعامل موارد بھ محدود فردی حفاظت وسایل از استفاده •

 احتیاطی و حفاظتی لوازم از استفاده و اقدامات کھ صورتی در مثال عنوانبھ( الزامی باشد بالینی لحاظ بھ امر این
 ).باشند نشده رعایت شیوع زمان در

o نخواھند مجتمع داخل در حضور برای ھالباس کردن عوض یا روپوش پوشیدن بھ نیازی کنندگانمالقات 
 .شد نخواھد ھالباس تعویض درخواست ھاآن از نیز مجتمع از خروج از قبل ھمچنین و داشت

o شد نخواھد درخواست ورودی در دستکش یا روپوش پوشیدن ایکنندهعبادت ھیچ زا. 
o ھنگام در کفش کاور از یا کرده پاک را خود ھایکفش کھ شد نخواھد درخواست ایکنندهمراجعھ ھیچ از 

 .کند استفاده تاسیسات بھ ورود
 را کنندهمالقات یا و ساکن نیازھای ات بود خواھند دسترس در مراقبتھای بھداشتی تیم اعضای مالقات، طول در •

 .کرد نخواھند نظاره را مالقات ولی کنند، برطرف
 فیزیکی فاصلھ حفظ بھ نیازی و کنند، شرکت کوچک تفریحی یا اجتماعی ھایگروه در توانندمی ساکنین اکنونھم •

 . بنشینند میز یک دور خوردن غذا برای توانندمی ھافعالیت این در حضور زمان طول در ھمچنین ھاآن. باشدنمی
 .است کرده برجستھ را عمده تغییرات کھ کنید مراجعھ وزارت متناوب سواالت بخش بھ لطفا بیشتر اطالعات کسب برای
 .کنید کلیک را جااین متداول سواالت مشاھده برای

 صورتبھ و ھستند قائل تماعیاج ارتباطات بھ نیاز برای زیادی ارزش سندیوورپ تشادھب هرادا ھایآسایشگاه مسئولین
 تناسب و تعادل برقراری و خود، مسئولیت تحت ھایآسایشگاه در عمومی ھایمالقات رساندن حداکثر بھ برای ناپذیرخستگی

 توسط شده ایجاد جدید ھایدستورالعمل بھ توجھ با. گیرند می کار بھ عملیاتی و گیرھمھ بیماری شرایط و مالحظات بین
 روزرسانیبھ و قوانین بھ گذاشتن احترام و دھیارزش برای خود روند بھ ھاسایت در ما رؤسای و سئولینم وزارتخانھ،

 نیازمند ھاچالش وجود با ھامسئولیت انجام طول در ما. داد خواھند ادامھ جدید ھایدستورالعمل این با انطباق برای ھافعالیت
 کردن عملیاتی برای آسایشگاه یک توانایی کھ صورتی در ھستیم طشرای از شما درک سپاسگزار و بوده شما بردباری

 فیزیکی گذاریفاصلھ اگر مالقات برای مشترک ھایاتاق ارائھ توانایی مثال عنوانبھ( باشد محدود ھادستورالعمل از بعضی
 ).نباشد مقدور

 تفریحی و اجتماعی ھایفعالیت و کمشتر غذاخوری بھ مربوط ھایفعالیت روی بر سایت مسئولین رو،پیش ھفتھ طول در
 . کرد خواھند کار
 تماس مراقبتگاه خود اختصاصی تماس شماره با مستقیما لطفا دارید، خود با عزیزان دیدار با رابطھ در خاصی سوال اگر

 .بگیرید
 

 :مالقات در نظر تجدید فرایند

http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Visitors_Long-Term_Care_Seniors_Assisted_Living.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restrictions#:%7E:text=Continue%20to%20use%20COVID-19,10%20people%20at%20one%20table.
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restrictions#:%7E:text=Continue%20to%20use%20COVID-19,10%20people%20at%20one%20table.
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restrictions#:%7E:text=Continue%20to%20use%20COVID-19,10%20people%20at%20one%20table.


  
 

  

 دوی ھر برای بازنگری و نظر تجدید تدرخواس فرایند از را شما عمومی، سالمت و بھداشت وزارت دستورات طبق
 شده گرفتھ تصمیم مورد در کھ صورتی در. کنیممی آگاه تدمدنلب یاھتبقارم زکرم در عمومی افراد و خویشاوندان ھایمالقات
 :کھ کنیممی تشویق را شما ما دارید، نگرانی کنندهمالقات یک شرایط درباره
 دریافت کھ پاسخی از اگر. کنید صحبت بالینی مراقبت تیم رھبر یا الینیب مراقبت تیم از عضوی با نگرانی، زمان در •

 صورتبھ دالیل با ھمراه شده اتخاذ تصمیم و دخالت خواھد کرد ما ساکنین از مراقبت مدیر نباشید، راضی کنیدمی
 .گرفت خواھد قرار شما اختیار در کتبی

 اداره با مجدد بررسی برای کھ شودمی پیشنھاد نکرد، قناعا را شما آسایشگاه توسط شده گرفتھ تصمیم کھ مواردی در •
 آدرس بھ یا بگیرید تماس 604 -806 – 824 شماره بھ) PCQO( بیماران از مراقبت کیفیت

jsilver@providencehealth.bc.ca بزنید ایمیل. 
 یا PCQO طریق از تواندمی مشکل نشدید، اقناع سندیوورپ تشادھب هرادا طرف از شده ارائھ پاسخ از کھ صورتی در •

 .شود داده ارجاع استانی سالمتی افسر بھ Hlth.visitorappeal@gov.bc.ca  ایمیل طریق از مستقال
 

 :)HCAP( مراقبتھای بھداشتی دستیار برنامھ
 19-کووید دوره در استان سرتاسر در آسایشگاھی ھایسایت و مدتطوالنی ھایمراقبت در کارکنان پشتیبانی بھ نیاز •

 ھمراه کلمبیا بریتیش دولت استان، سرتاسر در مراقبتھای بھداشتی ھایکمک ارائھ افزایش برای. است شده برجستھ
 – کندھمکاری می بھداشتی ھایحرفھ بھ دسترسی ھاینامھبر اجرای و اندازیراه برای محلی بھداشت ادارات با

 تبدیل مسیر در) HCSW( مددکاران حمایتی مراقبتھای بھداشتی برای آموزشی ھایبرنامھ و کار با ھمراه آموزش
 .مراقبتھای بھداشتی دستیار بھ شدن

 عمده صورتبھ آن نقش کھ است شده ایجاد تازگیبھ کھ است شغلی (HCSW(مددکار حمایتی مراقبتھای بھداشت  •
اداره بھداشت   تدمدنلب یاھتبقارم زکارم .است ساکنان برای مستقیم غیر و بالینی غیر مراقبتی ھایحمایت ارائھ

 روند بھ توانیممی ما شده، استاندارد آموزش این ارائھ با. برنامھ مشارکت دارند ایندر  کھ پروویدنس خرسندند
 نفر 87 مجموع در آوریل از قبل تا کھ داریم انتظار ما. دھیم ادامھ ساکنان بھ کیفی طحس باالترین در مراقبت ارائھ

 .کنیم استخدام خود آسایشگاھی مسکونی مجتمع 1 ھمچنین و تدمدنلب یاھتبقارم زکرم  5 در HCAP عنوانبھ را
 

 مفید اطالعات
ً  کلمبیا، بریتیش در تدمدنلب یاھتبقارم زکرم پشتیبانی با رابطھ در بیشتر اطالعات کسب برای  .ببینید را زیر منابع لطفا
 در بیشتر یادگیری برای کھ باشندمی معتبری منابع حاوی کلمبیا، بریتیش دانشگاه 19-کووید چندزبانی منابع صفحھ •

https://digem.med.ubc.ca/covid-19- : دھدمی قرار اختیار در زبان چندین بھ را مطالبی 19-کووید مورد
 /resources-multilingual 

 :باشدمی ھاخانواده برای مفیدی اطالعات حاوی کلمبیا بریتیش دانشگاه پزشکی دانشکده آنالین مجلھ •
seniorshealth/0283338001587141762-and-19-covid-4-issue-https://view.joomag.com/pathways 

 :دھددر دسترس شما قرار می را منابعی و پشنیبانی خانوادگی ھایمراقبت دھندگانارائھ وبسایت •
/https://www.familycaregiversbc.ca 

mailto:jsilver@providencehealth.bc.ca
mailto:Hlth.visitorappeal@gov.bc.ca
https://digem.med.ubc.ca/covid-19-%20multilingual-resources/
https://digem.med.ubc.ca/covid-19-%20multilingual-resources/
https://digem.med.ubc.ca/covid-19-%20multilingual-resources/
https://view.joomag.com/pathways-issue-4-covid-19-and-seniorshealth/0283338001587141762
https://www.familycaregiversbc.ca/

