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 دستورالعمل هاي به روز رسانی شده براي گروه هاي محافظت شده در لیدز
 آگوست دستورالعمل محافظت در خانه لغو شده است. 1از 

که در حال  اعالم کردهدولت  ،است افتهیزمان اوج خود کاهش  ا در مقایسه باکرون روسیو به ابتال زانیاز آنجا که م
این  ،پردازیدبدستورالعمل ها  تیرعابه دقت  تینها با دیتوان ی. اگر مستیمحافظت در خانه نادامه به  يازیحاضر ن

 .دیبرو خود به محل کار ای گاه هاعبادت ،ها فروشگاهبه  مجددا امکان را دارید  که
 لطفا – ادامه دهیددر خانه از خود محافظت  باید به روند درمانی فعلی لیکه به دل توصیه کردهپزشک به شما  اگر

 .دیآنها را دنبال کن يها هیتوص

به منظور 
 ایمن ماندن شما باید:

دست هاي خود را به طور مرتب 
بشورید، به خصوص در هنگام 

  بازگشت به خانه.

در بیرون از خانه از ماسک استفاده 
کنید، به خصوص در فضاهاي بسته و 
مکان هایی که امکان رعایت فاصله 

 ایمنی وجود ندارد

در بیرون از خانه فاصله الزم را رعایت 
 کنید.

 ید.له انداخته و دست هاي خود را بشویزبا دردر آرنج خود یا دستمال عطسه کرده، بالفاصله آن را  •
 مکان هاي پرازدحام در زمان شلوغی و به خصوص فضاهاي بسته اجتناب کنیدرفتن به از  •
هستید، با پزشک خود یا  دچار مشکل فعلی خودبیماري  درمانبراي اگر حال شما خوب نیست یا  •

NHS11 بگیرید.تماس یا خدمات اورژانسی  999. در موارد اضطراري با تماس بگیرید 
 در خانه مانده و آزمایش دهید. – نرویداگر عالیم ابتال به کرونا را دارید به بیمارستان یا نزد پزشک خود  •

مراجعه کنید.   test-coronavirus-a-for-www.nhs.uk/ask تماس گرفته یا به 119 با

امکان دارد دستورالعمل محافظت در خانه اگر میزان ابتال به ویروس کرونا بار دیگر افزایش یابد، 
 دوباره اعمال گردد. چنین اقدامی با هدف ایمن نگه داشتن شما انجام خواهد شد.

ویروس کرونا همچنان بسیار خطرناك است و میزان ابتال می تواند دوباره افزایش یابد. همه تمهیدات 

 الزم براي ایمن ماندن را رعایت کنید.

FARSI
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     :ضروريو لوازم  دارو، دیخر

به طور مرتب  گریداز این پس  لوازم ضروري ای، نسخه ها ییمواد غذا يها بسته
 یمل میت با ت خودنامه محافظ پس از دریافتشوند. اگر  یداده نم لیبه شما تحو

در سوپر مارکت  کاالهاي لیبه تحو یدسترسبراي ، همچنان دیثبت نام کرده باش
شما را با ارتباط  میتوان ی، مدیهست به طور ایمن يضرور لوازم هیداشت. اگر نگران ته دیخواه قرار تیاولومحل در 
به مواد  يفور ازی. در صورت ن.دیریتماس بگ 0113 378 1877با  .برقرار نماییم هستندکمک  آمادهکه  یداوطلبان

 .دیریتماس بگ 0113 376 0330با  ياضطرار ییغذا
 :کار و اشتغال

 هیتواند به شما توص یبا پزشک خود که م دیخودتان هستنگران سالمت اگر در مورد بازگشت به محل کار  •
 .دیصحبت کن ،هاي مخصوصی ارائه دهد

انجام  يروش هابر سر خود  يشما و کارفرماموافقت  درصورت ،دیاز خانه کار کن دیتوان یاگر شما نم •
 .دیدوباره به کار خود برگرد دیتوان یم ،ي به طور ایمنکار چنین

مشاوره شهروندان مشاوره در مورد اشتغال با  يبرا دیتوان یم دیکن توافق دیخود نتوان يکارفرمااگر شما و  •
 .دیریتماس بگ 0113 223 4400 شمارهلیدز به 

با . دیخود گزارش ده يکارفرمادرباره محرمانه  دیتوان یم ،محل کار شما ناامن است دیکن یاگر فکر م •
 .دیریتماس بگ 0300 790 6787شماره  به یمنیبهداشت و ا يمجر

 
 د؟یکن یم یاحساس نگران "يعاد" یبازگشت به زندگ از

هستند.  يعاد ینگران بازگشت به زندگ ،بوده اند تمحافظدر شرایط که  دزی. هزاران نفر از مردم لدیستیتنها ن شما
 .داد دیکاهش خواه یقابل توجه زانیرا به م روسیاحتمال تماس با و ،یمنیا هاي هیاز توص يرویدر صورت پ

 :میکن یم هیبه شما توص ما
 .دیانجام ده کبارهیهمه کارها را  دینکن یو سع پیش رفتهخود مناسب با سرعت  .1
 کنید. کمک و مشاورهدرخواست  ،ازیر صورت ند .2

شبانه روزي  خطبا  دیتوان ی. مدیبرخوردار شو کافی تیمهم است که از حما دیکن یاحساس اضطراب م اگر
 .دیریتماس بگ 0800 183 0558 روان به شمارهبهداشت 

 
 :بمانید مطلع

 .دیباش آگاه یو محل یمل يها دستورالعمل جدیدترین از ،ماندن منیا به منظور
 
 
 
 


