
 

 
 

COVID19 معلومات در رابطه به 
 ٢٩ جون ٢٠٢٠

 
 بازگشایی B.C در مرحله ٣

 خالصه :
 موارد مثبت COVID19 در ایالت ما به سطح پایین رسیده است . مقامات اطمینان دارند که میتوان وارد مرحله سوم شد . با

 ورورد به مرحله جدید بعضی از تغییرات و احتیاطهای الزمه را باید در نظر داشت :
 

 ١- سفر های غیر الزمی در داخل ایالت B.C مجاز گردیده است . این بدین معناست که ساکنان میتوانند در حریان مسافرت
 به هوتلها، موتلها، دستوانتها  و پارک ها دسترسی داشته باشند . بهتر است ساکنان ، سفر های خویش  را از قبل برنامه

 ریزی نموده و احتیاط های الزمه را مراعات نمایند .
 

 ٢- خطر ابتال به ویروس تا هنوز موجود است، بنا ساکنان باید تدابیر صحی را در رابطه به COVID19 در نظر داشته
 باشند .

 
 ٣- کمپ های شبانه اطفال تا اکنون مسدود بوده ، اما بعضی کمپ های روزانه با شرایط  محدود باز گردیده است . همچنان

 کمپ های انالین نیز یکی دیگر از گزینه ها میباشد .
 

 ۴- با آغاز سپتامبر مکاتب از صنوف آمادگی الی صنف ١٢ دوباره  شروع به فعالیت میکنند، اما ممکن است با در نظر
 داشت شرایط واگیری، قابل تغییر باشد .

 
 بخاطر باید داشت : اگر مریض هستید لطفا در خانه بمانید، دستان خود را مرتبا بشویید، فاصله ٢ متر را در اجتماع حفظ

 کنید و در صورت خارج شدن از خانه حتما ماسک بپوشید
 

 جزییات بیشتر
 

B.C ١-سفر های غیر الزمی در داخل 
 

 با آغاز مرحله سوم و تسهیل محدودیت ها، ساکنان B.C میتوانند  تا بصورت محتاطانه در داخل ایالت به مسافرت
 بپردازند .  این در حالی است که بعضی محالت ورود توریست را خوشامد گفته در حالیکه بعضی محالت دیگر تا هنوز به
 مسافرین اجازه دخول نمیدهند . بعضی مناطق بومی تا هنوز بروی بازدیدکنندگان مسدود بوده و پالیسی های سفر  خود را

 تغییر نداده اند  . در جریان مسافرت :
 
 از قبل برنامه ریزی نموده و در مورد محل قبل از ورود تحقیق نمایید .•
 اگر مریض هستید در خانه بمانید .•
 اگر در جریان راه مریض گردید، فورا به قرنطین اقدام نموده و به شماره٨١١ جهت رهنمایی های صحی به تماس•

 شوید .
 بزنس های محلی را که بروی بازدیدکنندگان باز گردیده اند، حمایت کنید .•

 



 

 بخاطر داشته باشید که محالت کوچکتر ممکن است منابع کافی جهت حمایت از بازدیدکنندگان نداشته باشند .•
 بنا مواد الزمه خویش را با خود داشته باشید .

 
 کسانی که از خارج داخل B.C  میگردند، برای مدت ١۴ روز در قرنطین میمانند . مرز امریکا بروی سفر های

 غیر الزمی تا هنوز مسدود میباشد .
 

 ٢- تدابیر صحی COVID19 و حفظ فاصله اجتماعی را در نظر داشته باشید :
 

 تا هنوز امکان سرایت ویروس موجود میباشد . ممکن است با روابط بیشتر اجتماعی تغییراتی رونما گردد .
 بصورت عموم شما باید :

 
 منحصر به تعداد محدود کسانی باشیدکه با آنها زندگی میکنید .•
 گرد همایی های خویش را به تعداد  (٢-۶ ) نفر ، به غیر از افرادی که با آنها زندگی میکنید، محدود•

 نگهدارید .
 به شستن دستها، حفظ الصحه مناسب و نگهداشت فاصله ادامه دهید .•
 فاصله را به اندازه ٢ متر نگهداشته و در صورت عدم امکان آن، صورت خود را با ماسک بپوشانید .•
 روبوسی و آغوش گرفتن افرادی که با شما زندگی میکننند مشکلی ندارد اما از روبوسی و آغوش گرفتن•

 دیگران اجتناب نمایید .
 

 ٣- کمپ های اطفال :
 
 کمپ های شبانه الی اخیر تابستان مسدودخواهند ماند .•
 بعضی از کمپ ها با شرایط محدود و مقرارت ایمنی باز خواهند گردید .•
 اگر اطفال تان مریض هستند، آنها را در خانه نگهدارید .•
 آنعده از والدینی که تا هنوز نمیخواهند اطفال شان را  به  کمپ های روزانه  بفرستند، میتوانند به کمپ های•

 دیجیتالی ثبت نام نمایند .
 

 ۴- بازگشت به مکاتب در ماه سپتامبر
 
 توقع میرود با آغاز ماه  سپتامبر، شاگردان K-12 دوباره به صنوف شان برگردند .•
 این ممکن است با شرایط واگیری تغییر نماید .•
 مؤسسات فرا متوسطه برنامه های شانرا خود تدوین کرده و روش های متفاوتی جهت آموزش حضوری•

 در ماه سپتامبر خواهند داشت .
 

 در حالی که خطرات COVID-19 نگذشته است ، B.C در پاسخ واگیری نتایج بسیار خوبی داشته است . مقامات
 اطمینان دارند که ما به گونه ای عمل می کنیم که به ما امکان می دهد قدم بعدی را برداریم . از آنجا که از ابتدای

 تابستان لذت می بریم ، مهم است که مراقب باشیم و دستورالعمل ها را دنبال کنیم .
 
 
 

 


