ساکنین محترم شهرداری وفسن

در آغاز سال  ، ۲۰۲۱واکسین ضد ویروس کرونا به ناروی وارد می شود .در ابتدا افراد مسن  ،سپس افراد دیگر که در گروپ
های معرض خطر قرار دارند واکسین می شوند .برای کسانی که پیشنهاد واکسین میشود زمانی که برای شان واکسین آماده شود
از طرف شهرداری برای شان معلومات جدید ارائه خواهد شد .قوانین مربوط به رعایت مسافه و حفظ و الصحه خوب دست و
سرفه هنوز هم قابل اعمال می باشد.

مهم است که ما مراقب یکدیگر باشیم .برای اینکه همه ما سالم بمانیم  ،مهم است که ما
نکات زیل را مراعت شود:
-

از کسانی که با آنها زندگی نمی کنید  ۱متر مسافه داشته باشید

-

اجازه دارید تا با دوستان تان یکجا باشید  ،اما تعداد افرادی را که در هر بار با آنها اضافه تر از  ۱۵دقیقه و کمتر از ۲
متر مسافه میداشته باشید  ،و یا با آنها تماس مستقیم فزیکی میداشته باشید  ،محدود سازید.

-

اگر گرفتگی بینی  ،گلودردی  ،سرفه  ،عطسه یا تب دارید  ،باید از نظر ویروس کرونا آزمایش شوید و در خانه
بمانید .کودکان  ،نوجوانان و بزرگساالن هنگام مثاب شدن به ویروس کرونا می توانند عالئم بسیار خفیفی داشته
باشند .شماره تیلفون مرکز کورونا  ۲۲۳۳۴۱۴۱میباشد .در حالی که منتظر جواب آزمایش هستید  ،باید قرنطین
شوید .در این صورت می توانید فقط با کسانی که با آنها زندگی می کنید در تماس باشید.

-

ما همچنین از شما می خواهیم اگر به خارج از کشور سفر کردید ویا به شهرهای بزرگ ناروی سفر کردید  ،خود را
آزمایش کنید .پس از سفر از خارج از کشور  ،باید قوانین قرنطین در ناروی را دنبال کنید.

-

اگر بیمار هستید و نیاز به کمک از داکتر معالج تان و یا سرویس عاجل شفاخانه دارید  ،باید به آنها بگویید که عالئم
ویروس کرونا را دارید.

تشکر از همکاری شما!
شهرداری وفسن زمستان خوبی را برای همه آرزو می کند!

