
 
 

 

 2020فوریه،  26
   

 ، سرپرست ارشد امور پزشکی، سازمان بهداشت عمومی تورنتو:(Eileen de Villa) اعالمیه دکتر ایلین دی ویال
 

فوریه به بخش  24ساله که شامگاه دوشنبه،  60خانم یک  COVID-19ها درباره نتیجه مثبت تست امروز با رسانه

مراجعه کرده بود، صحبت کردم. همانگونه که پیش از این ( Sunnybrook)اورژانس مرکز علوم بهداشتی سانی بروک 

خارجی نیز اعالم کرده بودم، این خبر چندان غافلگیرکننده نبود چون جمعیت بسیار پویا و در حال حرکتی داریم که سفرهای 

ها به همین خاطر احتمال زیادی وجود دارد که شاهد افراد بیشتری باشیم که دچار عالئم و نشانه. دهندزیادی انجام می

 را دارند. مبتال شوند و سابقه سفر به مناطقمی
 

به محض ورود  .این فرد تازه تشخیص داده شده، اخیراً سفری به ایران داشته است. وی پس از ورود به تورنتو ناخوش شد 

از  ایشانآغاز شد. پس از آن  COVID-19و تست  انجامبه بخش اورژانس بیمارستان، ارزیابی جامع سالمتی برای وی 

برد. دو نفر از اعضای خانواده این فرد نیز در بیمارستان مرخص شد و هم اکنون در قرنطینه شخصی در خانه به سر می

 قرنطینه شخصی در خانه هستند.
 

ما این کار را . اندمن در حال پیگیری امور مربوط به این شخص و افرادی هستند که با وی تماس نزدیک داشته پرسنل 

که ممکن را شناسایی کنیم های این شخص را تحت نظر داشته باشیم و سایر افرادی دهیم تا بتوانیم عالئم و نشانهانجام می

به افراد کمک کنیم از سالمت  دهیم تاسالمتی قرار گرفته باشند. ما این کار را انجام می مخاطراتدر معرض  است احتمالً 

 مان جلوگیری کنیم.های مسری در جامعهعمومی محافظت کنند و از انتشار بیماری
 

ه داده شده است. یک نفر در حال حاضر در قرنطین COVID-19تا به امروز، برای سه نفر دیگر در تورنتو تشخیص  

 شخصی رو به بهبود است و بیماری دو نفر دیگر به طور کامل بهبود یافته است.
 

در حال حاضر ویروس به صورت محلی در حال گردش و انتشار نیست، با این وجود با توجه به شیوع جهانی، ما فعالنه  

ای برای مواجهه با شیوع احتمالی کنیم تا برنامهبا مسئولن شهر و شرکای خدمات بهداشتی و درمانی خود همکاری می

کنیم تا با مرور را تشویق می شهروندانتر تحت نظر داریم و هر چه تمام ما همچنان این شرایط را با دقت. محلی تهیه کنیم

 . منابع اطالعاتی معتبر، از آخرین اخبار و اطالعات مطلع شوند
 

 های ما همچنان شامل موارد زیر است:در حال حاضر، توصیه
 .کنید استفاده دست الکلی کنندهضدعفونی یک از یا بشویید صابون و آب با کامل و مرتب را خود دستان  .1
 . کنید، جلوی دهان و بینی خود را بپوشانیدوقتی عطسه یا سرفه می  .2
 اگر دستمال ندارید، داخل آستین خود عطسه یا سرفه کنید. .3
 وقتی بیمار هستید در خانه بمانید.  .4

 
 بیمار برابر در سایرین و شما از محافظت برای مؤثر هاییروش واقع در اما برسند، نظر به ساده است ممکن اقدامات این 

 .آیندمی حساب به شدن
 

سریع اطالعات هستند، اما  ریالعاده برای کمک به نشر و اشتراک گذاهای اجتماعی ابزاری فوقدر حالی که رسانه

ً توانند سرمی تشویق را محترم  شهروندانبه همین دلیل، . به عاملی برای انتشار اطالعات نادرست و غیر مفید تبدیل شوند یعا

مراجعه کنند، زیرا ما اطالعات  https://www.toronto.ca/coronavirusآدرس  در کنم تا به وب سایت مامی

صبح تا  8:30توانند روزهای دوشنبه تا جمعه، از ساعت کنیم. ساکنین همچنین میبه روز رسانی می موجود در آن را منظم

تماس  7600-338-416عصر با تلفن ویژه  ما به شماره  6تا  صبح 10شب و در روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت  8

 گرفته و سوالت خود را مطرح کنند.

 

، 416-338-7974، سازمان بهداشت عمومی تورنتو، (Lenore Bromley) لنور براملی ای:اطالعات تماس رسانه 
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