
 
۲۰۲۰مارچ  ۱۲  

 

۱۹-دیکوو هیبرعل یبهداشت عموم ه شدهاضافات اقدامموضوع:   

 

 حفاظت خود از یکنم برا یو درخواست میه ساکنان انتاریاست من از کل یجهان راتییتغ در حال ۱۹-دیوع کوویکه ش ییاز آنجا

نده انجام دهند.یآ یهفته ها یر را در طیز ضافه شدهاقدامات ا عایسر و کمک به کاهش انتشار آن  ۱۹-دیکوو  

 

براساس ارزیابی من از احتمال خطر بالینی کووید-۱۹،  قویا به مردم انتاریو توصیه می کنم از امروز از سفر های غیرضروری به 

خارج از کانادا اجتناب کنند. با توجه به موارد اخیر مثبت در کودکان، اگر تصمیم گرفته اید با فرزندانتان به خارج از کانادا سفر کنید 

م وزارت آموزش یبمانند.  من از تصم ینه شخصیروز بعد از بازگشت از سفر در قرنط ۱۴وظف هستند به مدت د که آنان میبدان

ن من از یکنم. عالوه برا یت میالت ماه مارچ حمایمدت دو هفته بالفاصله پس از تعط یو برایانتار یبر بستن مدارس دولت یمبن

.آورند یروارائه خدمات  یبرا یمجاز ینه هایدانشکده ها ودانشگاه ها درخواست دارم به گز  

 

 مجوز یدارا یمهدکودک ها هیکلسالمندان و مراکز اقامت بازنشستگان، من از  یر اعالم شده به خانه هایمشابه دستورالعمل اخ

درخواست می کنم برای یافتن هر نوع عالمت بیماری و تاریخچه سفری که میتواند بر اساس تعریف وزارت بهداشت مرتبط با 

کووید-۱۹ باشد، بطور فعال بیماریابی از کودکان، والدیِن، کارکنان و مالقات کنندگان انجام دهند.  دور نگه داشتن کووید-۱۹ از 

است. یاتیح یموضوع مراقبت از کودکان یمکان ها  

 

همچنین من تعلیق فوری هر نوع گردهمایی و تجمع عمومی بیش از ۲۵۰ نفر را توصیه می کنم. به سازمان دهنده هایی که در مورد 

ه یلرند. من به کیمنطقه خود تماس بگ یشود با واحد بهداشت عموم یه میکوچک تر سوال دارند توص یها ییگردهم آ یبرگزار

انتشار  از یریجلوگ یگاه باشند و براآ یعموم یها ییکنم که نسبت به احتمال خطر شرکت در گردهما یو اعالم میرساکنان انتا

فاده از است ییتوانا یادامه خدمت رسان یکه برا ییت کنند. سازمان هایرا رعا از جمع تا حد ممکن فاصله یطالع ثانوتا ا یماریب

شوند. ین کار میب به ایا ترغیقورا دارند  یمجاز ینه هایامکانات و گز  

 

ت کنند:یرا همواره رعار یموارد ز یستیحفظ سالمت خود با یکنم برا یادآوریو یخواهم به تمام ساکنان انتار یمن م  

  یدست الکل یکننده ها یا  ضدعفونیشستن دست ها بطور متناوب با آب و صابون و 

 ن خودیعطسه و سرفه در آست 

 و دهان ینیاجتناب از لمس چشم ها، ب 

 ماریاجتناب از تماس با افراد ب 

 یجمع یچ محل زندگیها یاکز اقامت بازنشستگان سالمندان و مر یبه خانه هابخصوص د. ید در خانه بمانیمار هستیاگر ب 

 د.ینرو

 

از  یافراداست که  یاتیموضوع ح نی، انیکنند. بنابر ا یرا تجربه م یفیم خفیشوند عال یتال مبم ۱۹-دیکه به کوو یت کسانیاکثر

اقدامات اعالم کرد گذشته دولت  گران در خانه بمانند. روزیبه د یماریاز انتشار ب یریجلوگ یبرا هستند ماریبو که یساکنان انتار

د مراقبت یتوان ینکه چطور و از کجا میاو  خود در خانهاز مراقبت ن اقدامات در مورد یمرحله اجرا گذاشته است. ا را به یدیجد

 هستند. ،دیانجام دهش یآزما ازیندر صورت شتر و یب یها

 

 

 

 

Farsi 



 

ک یش در یشتر و احتماال انجام آزمایب یافتن مراقبت های یبرارا ا در دسترس شما خواهد بود تا شم ین و تلفنیآنال یمنابع اطالعات

ن منابع یاز ا یکیحتما با  یابین مراکز ارزیاز ا یکیم به یقبل از مراجعه مستق د. لطفانکن ییراهنمار مکان ها یساا ی یابیمرکز ارز

و یانتار ۱۹-دیکوو تیوب ساخواست کمک به روس و نحوه دریدر مورد و به روزاطالعات استفاده از ید. لطفا برایمشاوره کن

 د.  یمراجعه کن

 

-دیت انتشار کوویریمد یبرا ن اقداماتیاشما خواهد بود، اما  یعاد یزندگدر  یر قابل توجهیین اقدامات تغیمن متوجه هستم که ا

در  خواهم  یم و یانتارمن از همه ساکنان . ددار یاتینقش حخطر معرض  در تیجمعز نده و حفاظت ایآ یهفته ها یدر ط ۱۹

اطالعات به روز  مرتب به انتشارکنند و من بطور  یهمکار یاداره بهداشت عموم ین اقدامات درخواستینده با ایآ یطول هفته ها

 دهم.  یادامه مدهد  یآن انجام مبا مقابله  یو برایانتار که  یو اقدامات ۱۹-دیشده در مورد کوو

 

 

 ارادتمند شما،

MD, MHHs, FRCPS امز، یلید ویویو  

سالمترکل یمد  

 

وست ها: یپ   

 

      وی، اداره سالمت انتارییر ارشد اجرایس و مدی، رئیتر دانلیپ : یکپ  

 
 

 
 
 
 
 

 


