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. یدبپوش   سکماالزم است نید س می کاحسا که یهر موقعیتدر ا ی وغدر مکان های شل  
 

 نید. فا اگر بیمار هستید در خانه بما لط 
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 وز هن   19-است، کووید به حالت عادی گشتال بازدر ح زندگیچه  اگر
  د. ران هستن بسیاری از مردم هنوز نگو اینجاست 

 وی کنید.پیر یسالمت و  19-یدرباره کووچستر دپیام من  ا ازلطف
 

نید و از تماس با انه بماروز در خ 5 داقلح هستیدمبتال  19-اگر به کووید
 دداری کنید.خودیگران 

 
 واقعا مفید استکار این –دهید  دست ها ادامه ن مرتبستبه شن همچنا

 
تشار نا تا دارید پنجره ها را باز نگه اگر با دیگران درون خانه مالقات می کنید

  هش یابد.ویروس کا
 

  نیستدیر  وقت چیه –نید ی را قبول کلطفا واکسیناسیون پیشنهاد 
 www.manchester.gov.uk/getmyjab  

 ؟ ره کوویدبادری نگران
 ،ماس بگیریدت 3858 840 0800منچستر در  19-کووید خط مشاورهبا 
 . سال کنیدیام ارپ 036892 07890ه ه این شمارا بی
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