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YENİ CORONAVIRÜS (COVID-19) ÜZERİNDE GÜNCELLEME 
 

Değerli Veliler ve Gardyanlar , 

 
Halton bölgesindeki ilk COVID-19 vakasının onaylandığını bildirmek için yazıyorum.7 Mart Cumartesi günü 
Hawaii'den dönen 32 yaşındaki bir kadın Pazartesi günü semptomatik oldu ve 9 Mart Pazartesi günü Hamilton 
Sağlık Bilimleri (HHS) Juravinski Hastanesinde test edildi. HHS'de ön- cephe hattı bir sağlık çalışanı ve 
Burlington'da yaşıyor. Hastane gerekli tüm önlemleri aldı ve test ve değerlendirme de dahil olmak üzere standart 
operasyon prosedürlerini takip etti. Hasta şu anda evde, kendi tecrit etmektedir. 
 
Halton bölgesinde enfeksiyon kapma riski hala düşüktür. İl ve yerel sağlık meslektaşlarımızla ve potansiyel 
bir sağlık riski olup olmadığını değerlendirmek için virüse maruz kalabilecek bilinen tüm te masları 
belirlemek için konut sakinleriyle çalışmaya devam ediyoruz.  www.halton.ca/coronavirus. adresindeki web 
sitemizi düzenli olarak ziyaret ederek kendinizi bilgilendirmenizi öneririz.  

 
Seyahat Önerileri 

Yaklaşan Mart Tatili ile birlikte, tüm öğrenciler ve veliler, COVID-19'dan etkilenen alanlar hakkında seyahat 
tavsiyesi ve güncel bilgiler için Kanada Hükümeti web sitesine travel advice bakmalıdır. Kanada Halk Sağlığı 
Kurumu, devam eden COVID-19 salgını nedeniyle Kanadalıların tüm gemi seyahatlerinden kaçınmasını 
tavsiye ediyor. Yeni koronavirüs virüsü de dahil olmak üzere solunum virüsleri, yolcular arasındaki yakın temas 
nedeniyle gemilerde cruises  hızla yayılabilir. 

 
Dönen Gezginler 

Kanada Halk Sağlığı Kurumu, TÜM gezginlerin Kanada'ya döndükten sonra 14 gün boyunca sağlıklarını kendi 
kendine gözlemelerini tavsiye ediyor. COVID-19 belitileri ateş, öksürük ve / veya solunum güçlüğünü içerir. 
Belirti geliştiren VE son 14 gün içinde Kanada dışında herhangi bir yere seyahat eden VEYA bir COVID-19 vakası 
ile yakın temasta bulunan kişilere, kendini evde tecrit etmeli, okula gitmemeli ve derhal 311'de Halton Bölgesi 
Halk Sağlığını veya ücretsiz  1-866-442-5866 aramalı. Kanada dışına seyahat eden ve belirtileri olmayan 
çocuklar okula devam edebilir ve ke kendinelerini tecrit etmeleri GEREKMEZ. 

 
Onaylanmış COVID-19 Vakası ile Temas 

Halton Bölgesi Halk Sağlığı, teyit edilen vakaların tüm yakın temaslarını yakından gözlemektedir ve onlar ve 
evdeki bütün üyeleri için yönlendirmektedir. Bir kişinin COVID-19 onaylı bir vaka ile yakın temasta olduğu tespit 
edilirse, 14 gün boyunca kendinden tecrit etmesi istenecektir. Öz-izolasyon yönü hane halkı üyeleri için değil, 
yakın temas için geçerlidir. Bu hanelerden gelen öğrenciler, Halk Sağlığı tarafından aksi belirtilmedikçe okula 
gidebilirler. 

 

Solunum Virüslerinin Yayılmasını Önleme 

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

• Hastalanırsanız evde kalın 

• Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın veya% 60-90 alkol içeren alkol bazlı bir el ovma kullanın 

• Giyisi Kolu veya mendile öksürük ve hapşırma 

• Ellerinizi yıkamadan gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmaktan kaçının 

• Sık dokunan yüzeyleri sık sık temizleyin 

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

 
Dr. Hamidah Meghani 
Sağlık Tıp Görevlisi , Halton Bölgesi 
Mart 11, 2020 

 

http://www.halton.ca/coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html#cruise

