
 
 19-کوویداطالعات در مورد آخرین  
سرپرست ارشد امور پزشکی سازمان بهداشت عمومی -دکتر ایلین دی ویال   

بعد از ظهر 3:45مارس ساعت  21  
  Members' Lounge, Toronto City Hall, 100 Queen St. W. 
 

  است که بسیاری از آنها برای میلیونها تن از زیادی ، شهرداری دارای خدمات مطلع هستیدهمانگونه که
ضروری هستند. یکی از این خدمات توسط سازمان بهداشت این شهر ساکنان و صاحبان کسب و کار 

 عمومی محلی شما ارائه می شود. 
 است.  19-با کووید مبارزهحاضر رهبری  در سازمان بهداشت عمومی تورنتو، اقدام اصلی ما در حال

بخش اصلی کار ما محدود کردن انتشار ویروس با تشویق مردم به محدود کردن ارتباطات اجتماعی خود 
 تا حد امکان می باشد. 

  ما این کار را برای حفاظت از سالمت و امنیت همه ساکنان این شهر انجام می دهیم، از جمله همه
 آنهایی که در این زمان بحرانی خدمات الزم و خدمات ضروری شهری ارائه می دهند. 

  به این دلیل یکبار دیگر از همه تقاضا می کنم که با سازمان بهداشت عمومی به طرق زیر همکاری
 کنید:

 اگر می توانید از خانه کار کنید --

 از خانه بیرون نرویدبه جز برای تهیه مایحتاج ضروری  --
فوت از افراد دیگر فاصله داشته  6فاصله خود با دیگران را حفظ کنید و هر زمانی که امکان دارد  --

 باشید.

  اظت از افرادی که خدمات رعایت فاصله با افراد تا آنجا که ممکن است به حفحفظ در خانه ماندن شما و
بتوانند آنها کمک می کند. این کار شما، سالمت آنها را تضمین می کند تا  ،ضروری ارائه می دهند

 به فعالیت خود ادامه دهد.  بتواند  ما کارشان را انجام دهند و شهر
 را با انتشار در سطح محلی  19-در خصوص وضعیت فعلی، ما همچنان موارد بیشتری از کووید

 مشاهده می کنیم.
  ،نفر  10د و در تورنتو وجود دار 19-از کووید مورد تایید شده 193تا ساعت یک بعد از ظهر امروز

 بیمارستان بستری هستند. در در حال حاضر 
  همچنین افراد زیادی از مسافرت تعطیالت مارس بر خواهند گشت که بسیاری از آنها به مناطقی سفر

 آنها منتشر شده است. در  19-کرده اند که کووید

  :در حال حاضر، پیام من به افرادی که از مسافرت برگشته اند این است 
 روز در خانه بمانید حتی اگر عالیم بیماری نداشته باشید. 14 --

 حفاظت از خود، خانواده و جامعه تان ضروری است. --
یا از یکی از دوستانتان بخواهید که این  اگر به مواد غذایی نیاز دارید، آنها را یا آنالین سفارش بدهید --

  اقالم را برای شما تهیه کنند. 
  در خاتمه، من از همه مجددا تقاضا می کنم که نهایت تالش و امکان خود را برای رعایت فاصله اجتماعی

انجام دهند. ما برای کاهش انتشار این ویروس مسئولیت داریم. بنابراین لطفا در خانه بمانید، امن بمانید و از 
 هم مراقبت کنید. 
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