اطالعات جدید درباره COVID-19
دکتر آیلین دی ویال ( ،)Eileen de Villaسرپرست امور پزشکی
 13مارس 2020 ،ساعت  5بعدازظهر
Members' Lounge, Toronto City Hall, 100 Queen St. W.
 بعدازظهر همگی به خیر و خوش آمدید .پیش از آغاز صحبتهایم ،مایلم بار دیگر از اعضای
رسانههایمان به خاطر حضورشان تشکر کنم .همانگونه که قبالً ذکر کردم ،به خاطر کمک شما
برای انتشار این پیام های مهم در این زمان حساس و رساندن آن به گوش عموم مردم ،صمیمانه
از شما سپاسگزارم.
 همچنین مایلم از این فرصت استفاده کرده و از مدیر امور شهرداری کریس مورای ( Chris
 ،)Murrayهمکارم فرمانده پگ ( ،)Peggو همکاران در شهرداری تشکر کنم که امروز به من
پیوستهاند تا اطالعات تازه درباره توصیههای جدید را به عنوان بخشی از طرح پاسخ به
 COVID-19تورنتو ،به اطالع شما برسانیم.
 دیروز ،وزیر آموزش و پرورش انتاریو ،خبر تعطیلی مدارس دولتی را اعالم کرد.
 امروز ،سرپرست ارشد امور پزشکی سازمان بهداشت انتاریو توصیه کرد که کلیه رویدادهای
بزرگ و گردهماییهای جمعی با بیش از  250نفر شرکتکننده فورا ً به حالت تعلیق درآیند .طی
گفتگوهایم با مسئوالن استانی ،میتوانم اعالم کنم که این موضوع شامل وسایل حمل و نقل
عمومی نمیشود.
 سرپرست ارشد امور پزشکی سازمان بهداشت انتاریو همچنین توصیه کرد که کلیه سفرهای
غیرضروری به خارج از کانادا به تعویق بیفتد.
 عالوه بر این خط مشیهای جدید استانی ،امروز به دلیل شرایط محلیمان ،توصیههای جدیدی
برای شما دارم تا بتوانیم از ساکنان ،کارمندان و بازدیدکنندگان تورنتو در برابر COVID-19
محافظت کنیم.
 اقداماتی که امروز اعالم میکنم ،از ساعت  12:01بامداد شنبه 14 ،مارس اجرایی شده و تا
تاریخ  5آوریل ادامه خواهند داشت .این موارد عبارتند از:
 -تعطیل شدن کلیه مراکز رسمی خدمات مراقبت از کودک --لغو اردوهای تعطیالت مارس؛ و
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 -اقدامات تشدید یافته در مورد مسافران خصوصاً ،هر فردی که به هر جایی خارج از کانادا سفر کرده باشد ،باید خود را به مدت 14
روز قرنطینه شخصی کرده و طی این دوره ،از تماس با دیگران خودداری کند.
 این توصیه ها را بر اساس اطالعات و شواهد علمی موجود و با در نظر گرفتن شرایط محلی
اعالم میکنم.
 این توصیهها را به ویژه به دالیل زیر اعالم میکنم:
 -ما میدانیم که  COVID-19در کودکان عالئم بسیار خفیف ایجاد میکند یا هیچگونه نشانه وعالمتی از بیماری ندارد؛
 -ما شاهد افزایش تعداد مواردی از  COVID-19در شهرمان هستیم که به سفر ارتباط دارند؛ -ما باید ریسک انتشار موارد شناسایی نشده از  COVID-19در خانوارهای افراد را کاهشدهیم؛
 -و مهمتر از همه ،ما باید تاثیر این ویروس را کاهش داده و به حفاظت از سالمت ساکنانشهر خود کمک کنیم.
 میدانم که اجرای این توصیهها نیاز به ایجاد سازگاری و اصالحاتی اساسی در برنامههای
روزانه شما خواهد داشت و ممکن است باعث به وجود آمدن چالشهایی برای بسیاری از
خانوادهها و جامعه محلی شما شوند.
 لطفا ً مطلع باشید که این توصیهها به هیچ وجه سطحی و سادهانگارانه نیستند .برعکس ،توصیه
به این اقدامات پس از بررسیهای دقیق و سنجیده صورت گرفتهاند .من عموم مردم ،همکارانم
در شهر و پرسنل سازمان بهداشت عمومی تورنتو را به رعایت این توصیهها و پذیرش این
چالش دعوت میکنم ،زیرا باور دارم که ما با هم میتوانیم انتشار این ویروس را به تاخیر
بیاندازیم و همچنان ،مثل گذشته ،همکاری مناسبی در طرح پاسخ به  COVID-19داشته باشیم.
 همانگونه که پیش از این به شما متعهد شدهام ،به محض رسیدن اطالعات و اخبار جدید ،آنها را
در اختیار شما قرار خواهم داد .در همین حین ،از شما دعوت میکنم تا با مراجعه منظم به وب
سایت ما به آدرس  ،www.toronto.ca/coronavirusجدیدترین اطالعات درباره این شرایط
رو به تغییر و تحول را به دست آورید.


هم اکنون ،ادامه جلسه را به مدیر شهرداری واگذار میکنم.
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