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19-آخرین اطالعات در مورد کوید  
عمومی پزشکی سازمان بهداشت سرپرست ارشد امور دی ویال، آیلیندکتر   

بعد از ظهر 3:45ساعت  2020مارس  17   
Members' Lounge, Toronto City Hall, 100 Queen St. W. 

 

  ،نفر بهبود  4در شهر ما وجود دارد. از این تعداد  19-مورد تایید شده کووید 108در حال حاضر

یافته اند. در تورنتو، تعداد موارد در روزهای اخیر افزایش یافته است که شامل انتشار محلی نیز می 
 .شود

 اقدامات  ،دولت در سطح محلی و در کانادا باعث شده است که تمام سطوح 19-افزایش موارد کووید

 بهداشت عمومی بی سابقه ای را که نیاز به فاصله گرفتن افراد از همدیگر است، به اجرا بگذارند.
  در زندگی روزمره ما می شوند. بهرحال، تجربیات و اختالل ما می دانیم که این اقدامات باعث تغییر

 هستند.ولی موثر  بالفاصلهکه این اقدامات نه  داده استمناطق دیگر نشان 
 انتشار بیماری عفونی است. بهر حال، ما تاثیرات  کاستنراه موثری برای  ،حفظ فاصله افراد از هم

به این بیماری را پیش بینی می  مبتالیان ی ازهمچنین افزایش موارد بیشتر. آن را بالفاصله نمی بینیم
 کنیم. 

  حفظ فاصله افراد از هم موثر است ولی این راهکار مانند هر دارویی باید مقدارش درست باشد و
 . نشان دهدطول می کشد که تاثیر خود را 

  بر اساس داده های ما، پیش بینی می کنیم که تعداد بیشتری از بین افرادی که به خارج از کانادا و
 مبتال شوند. بیماری این مخصوصا به آمریکا رفته اند، به 

  خارج از کانادا و مخصوصا آمریکا مسافرت هر جایی در حال حاضر، ما از همه افرادی که به
در خانه بمانند و از تماس با افراد روز  14برای لطفا  ،پس از مراجعت می خواهیم که ،داشته اند

 دیگر اجتناب کنند. 
  می خواهیم که نهایت سعی خود را برای حفظ فاصله از افراد و کسب و کارها همچنین از همه

همدیگر انجام دهند. پیام امروز من به شما ساده است: در خانه بمانید، امن بمانید و از همدیگر 
 مراقبت کنید. 
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