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English FARSI 

1. 1. Living with Covid – Wearing a mask helps to 
stop the spread of Covid-19 

  از  گیری پیشماسک به پوشیدن  –گی با کووید زند .1
 کمک می کند  19-کووید انتشار ویروس 

 

Covid-19 hasn't gone way, so please be kind to 
your fellow Mancunians by choosing to wear a 
mask in crowded spaces or when it feels right 
to do so.  

مشهریان ا هب  بنابرایننرفته است، از بین  19-کووید
در   مکان های شلوغ یاید و در  منچستری خود مهربان باش

الزم است ماسک   نیداحساس می کعیت دیگری که هر موق
 بپوشید.  

STAY KIND   مانیدمهربان ب   

Still wear a mask in crowded spaces or when it 
feels right  

عیت دیگری که  در هر موق مکان های شلوغ یادر  نانمچه
 الزم است ماسک بپوشید.   نیداحساس می ک
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2.  Living with Covid –Stay at home for 5 days 
if you have Covid-19 

ز  رو 5هستید مبتال  19-کووید به اگر  -دگی با کوویدزن .2

   خانه بمانید در

If you have Covid-19, please be kind to your 
fellow Mancunians by staying at home for 5 
days and avoid contact with other people. 
 

منچستری  مشهریان ه ههستید، لطفا ب مبتال  19-اگر به کووید
نید و از تماس با  انه بماروز در خ 5و  کنیدلطف خود 

 دداری کنید.  خودیگران 

STAY KIND  مانیدمهربان ب   
Please stay at home for 5 days if you have 
Covid-19 

 روز در خانه بمانید 5ال هستید، لطفا مبت  19-اگر به کووید
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3. Living with Covid – Keep windows 
open if you meet others inside 

  مالقات  یگران با دنه خا اخل د اگر  –گی با کووید زند .3
 ارید.  د  گهرا باز ن  جره ها نید پنمی ک

 

Let in fresh air when you meet other people 

indoors 🏠, especially if they’re at a high risk 
from Covid-19.  

بویژه اگر  ، نیدمی ک مالقات  ��یگران درون خانه وقتی با د

اجازه  باشد،  ک برای آنها خطرنا اند می تو 19-ابتال به کووید

 وارد شود.   تازه هوای  دهید

STAY KIND  مانیدمهربان ب   
Keep windows open if you meet others inside  پنجره ها را باز  اگر با دیگران درون خانه مالقات می کنید

 دارید  نگه
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4. Living with Covid - It’s never too late 
to book your Covid-19 vaccination 

  اسیون ن یواکسگرفتن نوبت   برای  –دگی با کووید زن .4

 دیر نیست.  یچ وقت  ه 19-کووید

It's never too late to come forward for your 
Covid-19 vaccination. 

 .نیست  دیر  19-کووید ن هایواکسریاتف د برای  وقت  هیچ

Book an appointment online or go to a 
walk-in clinics for your first, second or 

booster dose 💉💉💉 

 

  �💉💉�یادآور  زو د  یا ، دوماول نوبتبرای دریافت 

 walk-in)یک کلین  یک مراجعه به ا ب یا نالین آ رت بصو
clinics) .نوبت بگیرید   
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More info 👇manchester.gov.uk/getmyjab manchester.gov.uk/getmyjab👇 بیشتر تاطالعا    

STAY KIND  مانیدمهربان ب   

Please take up the vaccination offer – it’s never 
too late 

 دیر نیست ز هرگ –نید ی را قبول کلطفا واکسیناسیون پیشنهاد

 

 

English FARSI 

5. Living with Covid – Manchester Covid 

helpline 
 ر وید در منچست کو درباره تلفن کمک  -دگی با کوویدزن. 5

 

🙋🙋Do you have Covid-19 worries or 

concerns? Need help with booking your 
Covid vaccinations or booster jabs? 

    �🙋�ارید؟ نگرانی یا مسئله ای د  19-یا درباره کووید آ

دآور  ز یاو واکسن های کووید یا د تزریق ت برای گرفتن نوب 

 به کمک نیاز دارید؟ 

Then call the Manchester COVID-19 
Helpline for support. Translation services 
available.  
 
Call free: 0800 840 3858 or text: 07890 036 

892 

-کووید ط مشاورهخا  ب کمک رای دریافت اگر اینطور است ب 

 . خدمات ترجمه نیز موجود است.  بگیریدستر تماس منچ 19

یا   3858 840 0800 بگیرید: ماس ت رایگان  با این شماره

 892 036 07890ماره پیام ارسال کنید: این شبه 

STAY KIND   مانیدمهربان ب   

Covid Concerns?  
Ring Manchester’s COVID-19 helpline on 0800 
840 3858  or text 07890 036892 

 ؟ ره کوویدبادرنگرانی 
    3858 840 0800منچستر  19-کووید رهو اشخط مبا 

سال  یام ارپ  036892 07890ه ه این شمار ا ب ماس بگیرید ی ت 

 کنید
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6. Living with Covid – Follow the 

Manchester Message on Covid-19 and 

Health. 

و    19-ید رباره کووچستر د از پیام من -ندگی با کوویدز .6

 وی کنید.  پیر   یسالمت

 

Please help to keep our city safe from Covid-19 
and be kind to each other by:  

•  Wearing a face mask in enclosed spaces 

 

•  Washing your hands regularly Getting your 

Covid vaccinations 💉💉💉 

 

•  Staying home 🏠 for 5 days if you have Covid-

19 

  19-به حفظ شهرمان از کووید انجام کارهای زیرا با لطف

 :  یگر مهربان باشیمیکد او ب م کمک کنی 

 

 م وشی اسک بپ در مکان های بسته م •

واکسن های کووید را  و   من را مرتب بشویی دست هایتا •

 �💉💉� مفت کنی دریا

 

روز در خانه   5به مدت  مهستی مبتال  19-اگر به کووید •

 مبمانی  ��

http://manchester.gov.uk/getmyjab
http://manchester.gov.uk/getmyjab
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STAY KIND   مانیدمهربان ب   

Please follow the Manchester Message on 
Covid-19 and Health 

وی  پیر یسالمت و   19-یدرباره کووچستر داز پیام من ا لطف

 کنید.
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7. Living with Covid – Please stay home 

if you are ill 
 نید بمامار هستید در خانه بی لطفا اگر  -زندگی با کووید  . 7

Please stay at home 🏠 if you are feeling 

unwell, this reduces the risk of spreading 

illnesses to friends, colleagues, and others 

in our communities. 

  ��طفا در خانه ل حساس می کنید ناخوش هستید  اگر ا

وستان، همکاران، و  د  شیوع بیماری به، اینکار خطر   بمانید

 دهد.   هش میاجامعه را کسایر افراد 

It also helps our health services.  نیز کمک می کند.    ما اشت و درمان بهدکار به خدمات این 

STAY KIND   مانیدمهربان ب   

Please stay at home if you are ill  نید  بمابیمار هستید در خانه  لطفا اگر 
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8. Living with Covid – Keep washing 

your hands regularly 

 مه دهید دست ها ادا  داومن مشستبه   –زندگی با کووید . 8

 

Please keep washing your hands regularly 
for 20 seconds or more to limit the spread 
of COVID-19 or use hand sanitizer if you 
are out and about.  

نیه یا  اث    20تبا به مدت مران را نان دست هایت لطفا همچ

  را محدود کنید یا اگر   19-ویدیوع کو ش بیشتر بشویید تا

   نی کننده دست استفاده کنید.ضدعفوهستید از بیرون 

STAY KIND   مانیدمهربان ب   

Keep washing your hands regularly - it really 
helps 

واقعا مفید کار این  –دست ها ادامه دهید  ن مرتبست به شن همچنا

 است 
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9. Living with Covid-  where to get Covid tests 
after 1 April 2022 

  دی ای کوودریافت تست ه   محل های –زندگی با کووید . 9

   2022آوریل  1از بعد 

Free Covid testing ended for most people in 
England on 1 April 2022.  
 
If you need a test you can buy them from 
chemists and supermarkets.   

  از   برای بیشتر مردم  انگلستان ید در کوومجانی تست نجام ا

 د.  رس پایان می به 2022آوریل  1

از   نها رامی توانید آ ر نیار دارید تست انجام دهید،اگ

 نید.  اری کخریدها و فروشگاهها   اروخانه د

STAY KIND   مانیدمهربان ب   

If you need a Covid test, and aren't able to have 
a free one, they can be bought at chemists and 
other shops. 

آنرا بصورت مجانی ، و نمی توانید یدوید نیاز داربه تست کو اگر

و سایر وخانه از یک داررا  تست هاانید می توانجام دهید، 

 خریداری کنید.گاهها فروش

 


