ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۹۴۱و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ
واﮐﺴﻦ ھﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﭘﯿﺮوی از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮطﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮاھﺪ زد ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ طﻮل ﺑﮑﺸﺪ.
زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﮭﺖ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ و ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﻢ
و ﺗﺮﺗﯿﺐ و اوﻟﻮﯾﺖ اداره ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺳﺘﺎن ﮐﺮوﻧﻮﺑﺮی ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ واﮐﺴﻦ
ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ .ھﻤﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺟﮭﺖ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ از ﺳﻮی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﻮرد
ﺗﻤﺎس ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻓﺮاﺧﻮان ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ
ﻧﻤﻮد .ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﺗﯽ طﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﺧﻮاھﺶ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻼھﺒﺮداری ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮐﺮوﻧﻮﺑﺮی ھﺮﮔﺰ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ورودی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اطﻼﻋﺎت را ﮐﺮد ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﯾﺎب و ذھﺎب ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
اﮔﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﮐﺴﯽ وﯾﮋه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ  ۸۵ﺳﺎﻟﮫ و ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺧﻮدﺗﺎن اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن اﯾﺎب و
ذھﺎب را ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮐﺮوﻧﻮﺑﺮی اﯾﺎب و ذھﺎب راﯾﮕﺎن ﺳﻔﺎرش دھﯿﺪ.
 اﺑﺘﺪا وﻗﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺧﻮد را رزرو ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ از آن ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻋﺖ  ۷اﻟﯽ  ۱۹روزھﺎی ﮐﺎری از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۰۴۷۰-۵۸۸۵۶۰اﯾﺎب و ذھﺎب رزرو ﮐﻨﯿﺪ  ۱۴روز ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲روز ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﻣﮑﺎن رزرو اﯾﺎب و ذھﺎب وﺟﻮد داردﻧﮑﺎت ﻣﮭﻢ در آﺳﺘﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺷﻤﺎ
 واﮐﺴﻦ در دو دوز ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد زده ﻣﯽ ﺷﻮد .دوز دوم در زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ در زﻣﺎن وﻗﺖ رزرو ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﺎﯾﺖ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.
 اﮔﺮ دارای ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻔﯿﻒ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ وﻗﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ. ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از زﻣﺎن وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮان در اﻧﺘﻈﺎرﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزو ﺟﮭﺖ زدن واﮐﺴﻦ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎر آﺳﺎن ﮐﻨﺪ. ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ. -ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع واﮐﺴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ  ۱۵دﻗﯿﻘﮫ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت در ﻣﺤﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

