
 ویروس جدید اطالع رسانی درمورد کرونا

 ،پرستان عزیزوالدین و سر

در حال تغییر است و . وضعیت شیوع کرونا ویروس در چین همچنان ئه می شوداراویروس جدید  این نوشته به منظور به روز رسانی موضوع کرونا

جدید گزارش نشده  کرونا ویروس. مهم است بدانید که تا به امروز در منطقه هالتون هیچ موردی از گزارش می شوداز بیماری هر روز موارد جدیدی 

جدید  در وب  کرونا ویروستازه ترین اخبار در مورد پایین است. جدید در انتاریو شامل منطقه هالتون کماکان  کرونا ویروساست. خطر عفونت 

 در دسترس قرار دارد. halton.ca/coronavirus  ایتس

مشکل تنفسی است. در حال حاضر هیچ درمان و واکسن خاصی برای  با یا بدونجدید شامل تب یا سرفه  کرونا ویروسنشانه های ابتال به عفونت 

ز چین اخیرا ا آشنایانتاناز  کسیجدید خودبخود بهبود می یابند. اگر شما یا  کرونا ویروسوجود ندارد. بیشتر افراد مبتال به  کرونا ویروسعفونت 

 د لطفا توصیه های زیر را انجام دهید:یبازگشته ا

 هوبیاستان  زمسافران ا

 شامل ووهان آمده اند می بایست: هوبیروز گذشته از استان  ۱۴افرادی که در 

 خودداری کننددیگران با و  ساکنین خانهدر خانه بمانند و از ارتباط نزدیک با  هوبیروز از زمان ترک استان  ۱۴برای مدت  -
 

 (Halton Region Public Health) اول بعد از ورود به کانادا با اداره بهداشت عمومی منطقه هالتونساعت  ۲۴ظرف  -

 تماس بگیرند   

 :تایوان( ، وماکائو ،)به غیر از هنک کنگ سرزمین اصلی چین  زمسافران ا

 ه کرونا ویروس تحت نظر قرار دهندبسفر چین خود را در مورد عالئم ابتال  زروز بعد از بازگشت ا ۱۴به مدت  -
 

 تماس بگیرند   اگر هر نوع عالمت بیماری در خود احساس کردند با اداره بهداشت عمومی منطقه هالتون -
 

 اداره بهداشت عمومی منطقه هالتون با ۱ - ۸۶۶ - ۴۴۲ - ۵۸۶۶و یا با شماره رایگان   ۹۰۵ - ۸۲۵ - ۶۰۰۰یا ۳۱۱شما می توانید با شماره تلفن 

تماس بگیرد و تاریخچه سفر خود را به امدادگران  ۹۱۱تماس بگیرید. هر فردی با بیماری شدید باید به دنبال مراقبت فوری پزشکی باشد و با شماره 

 پزشکی اطالع دهد.

 

 چگونه از انتشار ویروس های دستگاه تنفسی جلوگیری کنیم:

 جلوگیری از انتشار ویروس های قابل انتقال از دستگاه تنفسی نظیر کرونا ویروس عبارتند از:بهترین راه برای 

 دست های خود را با دقت با آب و صابون یا ضدعفونی کننده هایی که الکل دارند بشویید -
آستین خود عطسه یا سرفه یا   هنگام سرفه یا عطسه کردن دهان و بینی خود را بپوشانید. اگر دستمال کاغذی همراه ندارید در بازو و -

 کنید.
 اجسام و سطوح را به طور مرتب ضدعفونی و تمیز کنید  -
 اگر بیمار هستید در خانه بمانید -

 اداره بهداشت عمومی منطقه هالتون به محض دریافت اطالعات جدید آنها را در اختیار شما تندرستی و سالمت جامعه برای ما باالترین اولویت است. 

 .دهدمی قرار 

 

 دکتر حمیده مقانی

 منطقه هالتون ،یاست اداره بهداشتر

    ۲۰۲۰فوریه  ۱۰

Farsi 


