
 

 

 

 

POSTER ONE :  
 

  شما سالمت بمانيد خواهيم فصل آنفلوانزا رسيده و ما می
 

  توانيد از خودتان محافظت کنيد:با اين اقدامات می 
  دريافت واکسن آنفوالنزا  
 های خود را با آب و صابون بشوييد يا از يک ماده ضدعفونی کننده دست  -هايتانتميز کردن زود به زود دست

  ها، بينی و دهان بپرهيزيد استفاده کنيد و از دست زدن به صورت، چشم الکلی دست 
   پوشيدن ماسکی که وقتی بيرون از اتاق يا خانه خود هستيد، بينی و دهان شما را پوشش دهد. اجتناب از دست زدن

  به ماسک
  نی يا پزشک خانواده های سالمتی به تيم خدمات بهداشتی و درماگزارش دادن هرگونه عالئم تنفسی، يا ساير دغدغه

  خود
  گذاری فيزيکی و به حداقل رساندن تماس خود با ديگران، خصوصاً کسانی که بيمار هستند رعايت فاصله  

 
 Healthبا ارتباط با  1-800- 445-1822خواهيد که داشته باشيد، لطفاً از طريق شماره اگر پزشک خانواده نداريد و می 

Care Connect    گروه خدمات درمانی انتاريو، شمال تورنتو (بگيريد.  تماسNorth Toronto Ontario Health 
Team(  کنند تا اطمينان حاصل  کنندگانی است که با هم تالش میهای خدمات درمانی و تامينيک گروه مشترک از سازمان

  مانيد. کنند که شما طی فصل جاری آنفوالنزا، سالمت می
 

د. برای کسب اطالعات بيشتر با يکی از کارکنان ساختمان های بسيار زيادی وجود داربرای دريافت واکسن آنفوالنزا، روش
  خود صحبت کنيد. 

 
 

POSTER TWO :  
 

  شما سالمت بمانيد خواهيم فصل آنفوالنزا رسيده و ما می
 

  توانيد از خودتان محافظت کنيد:با اين اقدامات می 
  دريافت واکسن آنفوالنزا  
 را با آب و صابون بشوييد يا از يک ماده ضدعفونی کننده های خود  دست  -هايتانتميز کردن زود به زود دست

  ها، بينی و دهان پرهيز کنيد الکلی دست استفاده کنيد و از دست زدن به صورت، چشم 
   پوشيدن ماسکی که وقتی بيرون از اتاق يا خانه خود هستيد، بينی و دهان شما را پوشش دهد. اجتناب از دست زدن

  به ماسک
 های سالمتی به تيم خدمات بهداشتی و درمانی يا پزشک خانواده الئم تنفسی، يا ساير دغدغه گزارش دادن هرگونه ع

  خود
  گذاری فيزيکی و به حداقل رساندن تماس خود با ديگران، خصوصاً کسانی که بيمار هستند رعايت فاصله  

 
 Healthبا ارتباط با  1-800- 445-1822خواهيد که داشته باشيد، لطفاً از طريق شماره اگر پزشک خانواده نداريد و می 

Care Connect    .گروه خدمات درمانی انتاريو، شمال تورنتو (تماس بگيريدNorth Toronto Ontario Health 
Team(  کنند تا اطمينان حاصل  کنندگانی است که با هم تالش میهای خدمات درمانی و تامينيک گروه مشترک از سازمان

  مانيد. می کنند که شما طی فصل جاری آنفوالنزا، سالمت
 

تماس   4728داخلی    416-785-2500برای اطالع از اينکه چطور واکسن آنفوالنزای خود را دريافت کنيد، با شماره  
  بگيريد.



 

 

 

 

 
 

POSTER THREE :  
 
  تر استامروز دريافت واکسن آنفلوانزا از هميشه مهم 
 

آنفلوانزا و   وجود ندارد،    COVID-19اکسنی برای  بسيار شبيه به هم هستند. در حالی که هنوز و  COVID-19عالئم 
  تواند از شما در برابر آنفلوانزا محافظت کند. خطر است و میواکسن آنفلوانزا بی

 
 ) تورنتو  انتاريو، شمال  درمانی  از    )North Toronto Ontario Health Teamگروه خدمات  يک گروه مشترک 

کنند تا اطمينان حاصل کنند که هر فردی که واکسن  کنندگانی است که با هم تالش میهای خدمات درمانی و تامينسازمان
  تواند به آن دسترسی پيدا کند.خواهد، میآنفلوانزا می

 
 Healthبا ارتباط با    1-800-445-1822ه داشته باشيد، لطفاً از طريق شماره  خواهيد کاگر پزشک خانواده نداريد و می 

Care Connect .تماس بگيريد  
 

  های بسيار زيادی وجود دارد. برای دريافت واکسن آنفوالنزا، روش
 

  برای کسب اطالعات بيشتر با يکی از کارکنان ساختمان خود صحبت کنيد. 
 
 
 

POSTER FOUR :  
 
وجود ندارد،    COVID-19بسيار شبيه به هم هستند. در حالی که هنوز واکسنی برای    COVID-19الئم آنفوالنزا و  ع

  تواند از شما در برابر آنفلوانزا محافظت کند. خطر است و میواکسن آنفلوانزا بی
 

) تورنتو  شمال  انتاريو،  درمانی  خدمات  از    )North Toronto Ontario Health Teamگروه  مشترک  گروه  يک 
کنند تا اطمينان حاصل کنند که هر فردی که واکسن  کنندگانی است که با هم تالش میو تامين  های خدمات درمانیسازمان

  تواند به آن دسترسی پيدا کند.خواهد، میآنفلوانزا می
 
 Healthبا ارتباط با    1-800-445-1822خواهيد که داشته باشيد، لطفاً از طريق شماره  اگر پزشک خانواده نداريد و می 

Care Connect .تماس بگيريد  
 

  های بسيار زيادی وجود دارد. برای دريافت واکسن آنفوالنزا، روش
 

  حبت کنيد.برای کسب اطالعات بيشتر با پزشک خانواده خود ص
 


