
 

 

 

English دری / Dari 

Coronavirus (COVID-19): Making a 

plan for your care during the COVID-

19 pandemic  

Anticipatory care planning is about conversations between you, 

the people closest to you, and your care team – for example, your 

GP, nurse or consultant. These conversations should be about 

your wishes for your health and wellbeing if you become unwell. 

Your wishes and decisions can then be entered in an Anticipatory 

Care Plan (ACP). 

 برنامه ریزی برای مراقبت(: 91-کووید)ویروس کرونا 

  91-خود در دوران همه گیری کووید از

عبارت است از گفتگو میان شما، نزدیکترین افراد به  شده بینی پیش مراقبتبرنامه ریزی 

هرگاه مریض . ، نرس یا متخصص طبی PG مانند داکتر عمومی –شما و تیم مراقبت 

خودتان  شوید، این گفتگوها باید در چهارچوب خواسته های شما برای سالمتی و صحت

 .باشد

 Anticipatoryشده بینی پیش مراقبتسپس، خواسته ها و تصمیم های شما در برنامه 

Care Plan (ACP)  گنجانیده می شود . 

Anticipatory care planning during the COVID-

19 pandemic 

People of all ages, who are living with a variety of health 

 91-در زمان همه گیری کووید شده بینی پیش مراقبتبرنامه ریزی 

و سالمتی زندگی می کنند،  همه مردم در هر سنی، که با انواع مختلف وضعیت صحی

با برنامه ریزی می توان دریافت که اگر در . شده دارند بینی پیش مراقبتبرنامه های  
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conditions, have ACPs. Making a plan helps you communicate 

what would matter to you if you fell ill during the COVID-19 

pandemic. 

By having these conversations and making an ACP with your 

health and care team, you can make informed choices about the 

type of care you’d like to receive if you need medical treatment 

during the COVID-19 pandemic. Your ACP will be added to your 

health records for use if you become unwell. 

To limit the spread of COVID-19, hospitals and community care 

teams are taking a number of safety measures, such as limiting 

the number of visitors a patient can have in hospital. This means 

in some cases, your healthcare team may be unable to fulfil every 

part of your care plan. However, every effort will be made to 

respect your wishes and the wishes of those closest to you. 

 .مریضی شوید، چی کاری باید انجام دهید، دچار 91-زمان همه گیری کووید

 شده به همراه تیم صحی بینی پیش مراقبتبا انجام این مشورت ها و طراحی یک برنامه  

داشته باشید، طبی  نیاز به معالجه 91-و معالجه، در صورتیکه در زمان همه گیری کووید

ارائه شود را انتخاب  که دوست دارید به شما می توانید آگاهانه نوع معالجه یا مراقبت را

شما، جهت استفاده  معالجهطبی در صورتیکه مریض شوید، این برنامه به اسناد . نمایید

 .اضافه خواهد شد

و تیم های مراقبت اجتماعی یک تعداد  خانه ، شفا91-برای محدود ساختن شیوع کووید

را در  مریض  اقدامات ایمنی را روی دست می گیرند،مثآل محدود ساختن تعداد افرادی که

قادر به انجام  معالجهو  این یعنی، در بعضی موارد، تیم صحی. دیدار می کنند خانه شفا

با این حال، تمام تالش بکار گرفته می شود تا . هر بخش از برنامه مراقبتی شما نیست

 .خواسته های شما و نزدیک ترین افراد به شما در نظر گرفته شوند

Who should make an ACP during the COVID-

19 pandemic? 

If you’re at extremely high risk of severe illness, it’s important to 

start having conversations about an ACP and your wishes if you 

fell ill. 

 بینی پیش مراقبتباید برنامه  91-چه کسی در زمان همه گیری کووید

 را طراحی کند؟  شده

قرار دارید، بهتر است گفتگوها در اگر در گروه بی نهایت پرخطر از این مریضی سخت 

و خواسته های خود، برای زمانی که مریض شوید،  شده بینی پیش مراقبتباره یک برنامه

 .را آغاز کنید
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You may also benefit from an ACP if: 

 you’re aged 70 or older (regardless of medical conditions) 

 you’re under 70 with an underlying health condition, 

including anyone given the flu vaccination each year on 

medical grounds 

Read a full list of underlying health conditions 

An ACP can help: 

 ensure both your care team and the people closest to you 

know your wishes if you become unwell during the COVID-

19 pandemic 

 manage any changes to your health in an organised way 

 prevent confusion about what matters to you 

 reduce worry 

 promote quality of life 

If you’re discussing your ACP with your care team, this may have 

to be done over the phone or via a video call. This is because of 

necessary safety measures being taken during the COVID-19 

 :شده در صورتی برای شما سودمند خواهد بود که بینی پیش مراقبتهمچنین، یک برنامه 

  صرف نظر از ناراحتی های صحی)سال یا بیشتر باشد  07سن شما( 

  سال سن دارید و دارای یک مریضی کمونی هستید، از جمله هر  07شما زیر

 .آنفلوانزا تزریق می کند واکسین کسی که در هر سال است به دالیل صحی

 لیست کامل امراض کمونی 

 :می توان شده بینی پیش مراقبتبا یک برنامه 

  مطمئن شد که هم تیم مراقبتی و هم نزدیک ترین افراد به شما، در صورتیکه در

 .مریض شدند، از خواسته های شما آگاه اند 91-زمان همه گیری کووید

  به روش سازمان یافته هرگونه تغییر در وضعیت خود را کنترل نمود 

  از سردرگمی در رابطه با آینده جلوگیری کرد 

 نگرانی ها را کاهش داد 

 کیفیت زندگی را بلند برد بخشید 

مشورت کنید،   شده بینی پیش مراقبتاگر قرار است با تیم مراقبتی خود در باره برنامه 

این به علت لزوم . یا تماس تصویری انجام داد تلیفونمی توان این کار را از طریق 

برای  PGداکتر عمومی یا . است 91-رعایت اقدامات ایمنی در دوران همه گیری کووید

 .انجام این گفتگو، گزینه های متفاوتی در اختیار شما قرار می دهد

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
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pandemic. Your GP practice can tell you about the different 

options for having this conversation. 

If you received a letter about planning your 

care 

You may have received a letter from the Government advising that 

as you have an underlying health condition you’re at risk of severe 

illness from COVID-19. 

After you’ve received this letter, someone from your care team will 

be in touch as soon as possible to make sure you’ve understood 

the information, and discuss your options for creating an ACP or 

making changes to an existing one. 

The conversation should focus on how they can support you, and 

how to record what matters to you if you fall ill with COVID-19. 

Having conversations about care planning can be difficult – it 

might involve talking about end-of-life care, or how you feel about 

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR). Any conversation about 

your wishes should be carried out in a sensitive way. 

Before you talk to your care team, it’s a good idea to start having 

these conversations with those closest to you, so you can give 

 اگر در رابطه با برنامه ریزی مراقبتی خود، نامه ای دریافت کردید

ممکن است از طرف دولت نامه ای دریافت کرده باشید که به شما توصیه می کند اگر 

 .قرار دارید 91-مریضی سخت کوویددارای مریضی کمونی هستید، در خطر 

پس از دریافت این نامه، فردی از تیم مراقبتی فوراً با شما تماس خواهد گرفت تا مطمئن 

نامه را متوجه شده اید و با شما در رابطه با طراحی یک برنامه  معلوماتگردد شما 

 .مراقبتی پیش بینانه یا تغییراتی در برنامه موجود صحبت خواهد کرد

فتگو باید متمرکز بر نحوه حمایت آنان از شما و نحوه ثبت آنچه برای شما اتفاق می این گ

 .شده باشید 91-دهد، باشد، البته اگر مبتال به بیمریضیماری کووید

ممکن است گفتگو در مورد  –انجام گفتگو در باره برنامه ریزی مراقبتی کار سختی است 

را نیز در بر  (RGC) احیای قلبی ریویمراقبت های پایان زندگی یا نظرات شما از 

 .هرگونه مشورتی در باره خواسته های شما باید با دقت انجام شود. گیرد

مراقبتی، بهتر است این گفتگوها را با نزدیک ترین افراد به خود آغاز پیش ازگفتگو با تیم 

 .کنید تا بتوانید تا حد امکان اطالعات بیشتری در اختیار تیم مراقبتی قرار دهید

 ویدیوی مربوط به برنامه ریزی مراقبتی و گفتگوها

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
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your care team as much information as possible. 

Watch a video about care planning and conversations 

If you haven’t received a letter 

It would be worthwhile to start having these conversations with 

those closest to you, if possible. 

If you’re in a high-risk group and you’d like to consider making an 

ACP, contact your care team – for example, your consultant, nurse 

or GP. 

 اگر نامه ای دریافت نکرده اید

امکان آن باشد، ارزش آن را دارد که این مشاوره ها را با نزدیکترین افراد به خود اگر 

 .آغاز نمایید

طراحی  شده بینی پیش مراقبتقرار دارید و عالقه دارید یک برنامه  پرخطرگروه اگر در 

 PGمثالً متخصص طبی، نرس یا داکتر عمومی  –کنید، با تیم مراقبتی خود تماس بگیرید 

 .خود

If you don’t have an ACP 

Your care team will explain the purpose of an ACP and suggest 

you discuss what you would like to happen if you fall ill during the 

COVID-19 pandemic. They’ll support you to have this 

conversation, and agree and record your wishes so they can be 

shared with your health and care team. 

It can be difficult to start conversations about care planning with 

the people closest to you – discussing things like end-of-life care 

and your wishes about CPR can be emotional and challenging. 

 شده برخوردار نیستید بینی پیش مراقبتاگر از یک برنامه 

برنامه را برای تان توضیح خواهد داد و توصیه می کند به آنها تیم مراقبتی هدف های این 

مبتال به بیماری شده اید، دوست دارید چه  91-بگویید اگر در زمان همه گیری کووید

آنها در این گفتگو به شما کمک کرده، با خواسته های شما . کاری برایتان انجام شود

آنها را در اختیار تیم صحی و مراقبتی نیز  موافقت نموده و آنها را ثبت می کنند تا بتوانند

 .قرار دهند

 –شروع گفتگوها در مورد برنامه ریزی مراقبتی با نزدیک ترین افراد، کار مشکلی است 

احیای قلبی کردن چیزهایی مثل مراقبت های پایان زندگی و خواسته های شما از  بیان

با این حال، اگر واقعاً مریض شوید، هم شما و . مواردی عاطفی چالش برانگیز است ریوی

http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
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However, if you do become seriously ill, it’s reassuring for both 

you and those closest to you to have a record of your wishes and 

what matters to you most. 

هم نزدیکترین افراد به شما مطمئن هستید که گزارشی از خواسته های شما و بهترین 

 .اختیار داریداقدامات الزم را در 

If you already have an ACP 

If you already have an ACP, it can be changed if you like. A 

member of your care team can contact your GP practice to ensure 

your health records are updated. This ensures the ACP stays up 

to date. 

 شده دارید بینی پیش مراقبت اگر از قبل برنامه

شده دارید، در صورت تمایل، می توانید آن را تغییر  بینی پیش مراقبتاگر از قبل برنامه 

شما تماس می گیرد تا اطمینان  PGعضوی از تیم مراقبتی با دفتر داکتر عمومی یا . دهید

می گردد که با این کار، اطمینان حاصل . شما بروز است  معالجه و طبییابد که اسناد 

 .نیز جدید است شده بینی پیش مراقبت برنامه

COVID-19 and your ACP 

To limit the spread of COVID-19, hospitals and community care 

teams are taking a number of safety measures, such as limiting 

the number of visitors a patient can have in hospital. This means 

in some individual cases, it may not be possible to fulfil every part 

of your care plan. However, your healthcare team will discuss your 

ACP with you and can advise on the best options for your 

situation. Every effort will be made to respect your wishes and the 

wishes of those closest to you. 

If this has an effect on what you’d like to put in your ACP, discuss 

  شده بینی پیش مراقبتو برنامه  91-کووید

، شفاخانه ها و تیم های مراقبت اجتماعی یک تعداد 91-برای محدود ساختن شیوع کووید

اقدامات ایمنی را روی دست می گیرند، مانند محدود ساختن تعداد افرادی که بیمریضمار 

یعنی، در بعضی موارد، امکان انجام تمام بخشی از برنامه . دیدار می کنند شفاخانهرا در 

در مورد این برنامه با شما  معالجهو  با این وجود، تیم صحی. مراقبتی شما وجود ندارد

تمام تالش به کار . صحبت و بهترین گزینه ها را بنا بر موقعیت شما پیشنهاد خواهد کرد

 .گرفته می شود تا خواسته های شما و نزدیک ترین افراد به شما در نظر گرفته شوند

ه خود بگنجانید، شد بینی پیش مراقبتاگر این کار، بر آنچه که شما دوست دارید در برنامه 

 .تأثیر می گذارد، آن را با تیم مراقبتی خود مطرح کنید
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it with your care team. 

Talking about your care 

Even if you’re in good health, it’s important to talk to those closest 

to you about your wishes for future care, and the decisions you’d 

want to be made if you fell ill.  

Read our advice for having conversations about care 

 صحبت با دیگران در باره مراقبت از خود

اهمیت است که در رابطه با خواسته های خوبی داشته باشید، حائز  صحتشما حتی اگر وضعیت 

خود از مراقبت خود در آینده و تصمیم هایی که می خواهید در صورتیکه مریض شدید، اتخاذ 

 شود، با نزدیکترین افراد صحبت کنید.

 را اینجا بخوانید توصیه های ما در رابطه  با صحبت با دیگران در باره مراقبت از خود

For more information about coronavirus (COVID-19) in Dari go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/dari 

به این آدرس مراجعه  دری( به زبان 91-دی)کوو در رابطه با ویروس کرونا معلوماتبرای کسب 

 www.nhsinform.scot/translations/languages/dariنمایید: 

9 August 2021 1 2021 اگست  

 

 

https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/decisions-about-care/talking-about-your-care
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/decisions-about-care/talking-about-your-care

