پالیسی تأییدیه واکسین شدن در کنگ کاونتی از
تاریخ۲۰۲۲/۰۱/۰۳دیگر قابل اجرا نخواهد بود

مردم برای رفتن به رستورانت
ها و بارها ،موسسات ،برپایی
ویاحضور در مناسبت ها در
مراکزتفریحی سرپوشیده ویا هم
سرباز دیگر نیازی به نشان
دادن کارت واکسین یا نتیجه
منفی تست کورونا ندارند.

این به چه معناست؟

چرا این پالیسی ختم
میشود؟

میزان عفونت به ویروس
 COVID-19و و سطح بستری
شدن مبتالیان در شفاخانه ها در
حال کاهش است.
تعداد بیشتری از مردم واکسین
 COVID-19را دریافت کرده و
در برابر ویروس مصونیت پیدا
کرده اند.

از زمان اجرای این
پالیسی تا به حال ،تعداد
افراد که به طور کامل
واکسین شده اند از ۶۸٪
فیصد جمعیت به تقریبا ْ
 ۸۰فیصد افزایش یافته
است.

چرا این پالیسی ختم
میشود؟

مصونیت عمومی جامعه
زمانی محقق می شود که
افراد به تعداد کافی در یک
منطقه نسبت به یک بیماری
عفونی مصون شده و به این
وسیله انتقال عفونت از فردبه
فرد دیگر دشوارتر شود.

موج جدید نوع Omicron
ویروس نیز حداقل در کوتاه مدت
باعث ایجاد مصونیت بیشتر مردم
در برابر ویروس شده است.

ما ازتجار ،صاحبان کسب و کار ها و کلیه ساکنین کنگ کانتی که ازپالیسی
تاییدیه دریافت واکسین پیروی کرده ابراز تشکر نموده و از تالش های
دوامدارشان برای کمک به آهسته نمودن شیوع ویروس سپاسگزاریم.
برای صاحبان کسب و کار ها مهم است که هنوز امور ذیل را در نظر داشته
باشند:
 به بهبود سیسم تهویه هوای داخلی شان ادامه دهند. از پروسه واکسین کردن کارمندان شان حمایت کنند.-

کارمندان را تشویق نمایند تا در وقت بیماری در خانه بمانند.

-

سیاست های استفاده از ماسک در فضاهای سرپوشیده

را اجرا کنند.
صاحبان کسب و کارها می
توانند همچنان سیستم داخلی
تایید واکسینه شدن برای
کارمندان شان را داشته
باشند.

برای افراد جامعه مراعات
نکات ذیل هنوز مهم است:

o
o
o
o

در صورت واجد شرایط بودن ،واکسین کنید و دوز تقویتی را دریافت کنید.
از فضاهای سربسته و پرازدحام با تهویه نامناسب اجتناب کنید.
از ماسک های صورت با کیفیت باال و اندازه مناسب استفاده کنید.
در صورتی که مریض هستید از دیگران دوری نمایید.

در صورت تماس نزدیک با
شخص مبتال به  COVID-19و
یا اگر بطور کامل واکسین
نشده اید خود را قرنطینه کرده و
از دیگران دور باشید.
در صورت داشتن عالیم بیماری
و یا تماس نزدیک با شخص
مبتال به  COVID-19در
صورت امکان تست بدهید.
اگر سیستم ایمنی تان ضعیف تر
است اقدامات احتیاطی بیشتردر
نظر بگیرید.

برای افراد جامعه مراعات
نکات ذیل هنوز مهم است:

