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YENİ KORONAVİRÜS (COVD -19)’TA GÜNCELLEME 
 

Değerli Veliler and Gardiyanlar, 

Önümüzdeki Mart Tatili'nin beklentisiyle, size yeni koronavirüs (COVID-19) hakkında güncellenmiş 
rehberlik sağlamak için yazıyorum. Halton Bölgesi'nde bugüne kadar teyit edilmiş vaka olmamıştır ve 
toplumumuzdaki risk düşüktür. www.halton.ca/coronavirus adresindeki web sitemizi düzenli olarak ziyaret 
ederek kendinizi bilgilendirmek için, tavsiye ediyoruz. 

Şu anda COVID-19'un önlenmesi için okulun kapatılmasının tavsiye edilmediğini lütfen unutmayın. 
Kanada'da vaka sayısında artış olmasına rağmen, şu anda yerel yaygın yoktur ve okul ortamından 
enfeksiyon bulaşma riski düşüktür. 
 
Seyahat Önerileri 
Yaklaşan Mart Tatili ile öğrenciler ve veliler, COVID-19'dan etkilenen alanlar hakkında güncel bilgiler 
için Kanada Hükümeti seyahat travel  advisories önerilerini kontrol etmelidir. Tüm bireylerin etkilenen 
bölgelere zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları önerilir. 3 Mart 2020 itibariyle etkilenen alanların 
listesi şunları içerir: Çin, Hong Kong, İran, Japonya, İtalya, Singapur ve Güney Kore. 
 
Dönen Gezginler 
Seyahat eden tüm bireylerden dönüşlerinden sonra 14 gün boyunca belirti ve semptomları kendi 
gözlemelerini istenir. COVID-19 belirtileri ateş, öksürük ve / veya solunum zorluğunu içerir. 

Şu anda İran yüksek riskli bir ülke olarak tanılmakatadır. Yüksek riskli maruz kalma kategorisindeki 
diğer tek alan, Çin'deki Hubei eyaletidir. Bu nedenle, Hubei eyaletinden veya İran'dan dönen 
gezginler, belirtileri  ne olursa olsun, geri döndükten sonra 14 gün boyunca kendi kendine tecrit etmeli 
ve geri döndüklerinde Halton Bölgesi Halk Sağlığını bilgilendirmelidir. 

Diğer COVID-19 Etkilenen bölgelerinden impacted areas  dönen gezginler, dönüşlerinden sonra 14 gün 
boyunca belirti ve semptomları kendi kendine izlemelidir. Belirtileri gelişirse, kendilerini izole etmeli ve 
Halton Bölgesi Halk Sağlığını bilgilendirmelidir. Evdeki herhangi bir kişi, etkilenen bir bölgeye seyahat 
ettikten sonra semptom geliştirirse, lütfen derhal kendi kendine tecrit edin, okula gitmeyin ve Halton 
Bölgesi Halk Sağlığını 311'den veya  ücretsiz 1-866-442-5866 hemen arayın. 

Halton Bölgesi Halk Sağlığı, gerekirse COVID-19 için yönlendirme ve test yapılmasını 
kolaylaştıracaktır. Semptomatik bireylerin ev temaslarından, test sonuçları beklemedeyken evde kendi 
kendine tecrit etmenin de istenebileceğini lütfen unutmayın. 
 
Solunum Virüslerinin Yayılmasını Önleme 

COVID-19 dahil solunum virüslerinin yayılmasını önlemenin en iyi yolu: 

  Ellerinizi sabun ve su veya alkol bazlı el dezenfektanı ile iyice yıkayın; 

 Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın; mendiliniz yoksa, elbise kolu 

veya kolun içine hapşırın veya öksürün; 

 Nesneleri ve yüzeyleri düzenli olarak temizleyin ve dezenfekte edin; ve 

 Hastalanırsanız, belirtileriniz düzelene kadar evde kalın. 

Topluluğumuzun sağlığı ve refahı en yüksek önceliğimiz olmaya devam ediyor. Halton Bölgesi Halk 
Sağlığı, yeni bilgiler geldiğinde sizi güncel tutmaya devam edecek. 
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