اطالعیه  11مارس از طرف دکتر الین دی ویال ،مسئول پزشکی سازمان بهداشت تورنتو در مورد وضعیت کوید 19-در
تورنتو:
آخر وقت دیروز ما از حضور فردی داری ویروس کوید 19-با احتمال پخش آن در تورنتو مطلع شدیم .در مورد این
وضعیت ،ما با همکاران خود در سازمان بهداشت شهرساد بری و مناطق اطراف در تماس بوده ایم و احتمال پخش بیماری
توسط این فرد در تورنتو را با جدیت بررسی می کنیم که شامل یک گردهمایی بزرگ می شود .زمانیکه ما ازوجود افراد
مبتال شده (محلی یا غیرمحلی) ویا افراد درتماس با افراد مبتال مطلع می شویم ،از شواهد موجود استفاده کرده تا بطور
دقیق ریسکهای احتمالی برای سایر افراد و وضعیتهای فردیشان را معین کنیم  .سپس ،آموزش و رهنمود بیشتری برای
کاهش احتمال گسترش ویروس ،ارائه می دهیم .ما اینکار را نه فقط برای کوید 19-بلکه برای سرخک ،اریون و هپاتیت
 Aهم انجام می دهیم.
سازمان بهداشت عمومی تورنتو در حال تحقیق و بررسی دقیق فعالیتهای این فرد زمانی که در تورنتو بودند ،می باشد.
همانگونه که روند معمول همه تحقیقات و بررسی ها ست ،ما با دقت افرادی را که ممکن است مستقیما در معرض
ویروس کوید 19-بوده اند ،شناسایی میکنیم و وضعیت آنها را پیگیری می کنیم .به طور کلی ،تماس کوتاه از جمله قدم
زدن با فردی که ممکن است ویروس کوید 19-داشته باشد و یا بودن به مدت کوتاه با این فرد در یک اتاق ،ریسک پایین
به حساب می آید.
با توجه به شرایط فعلی در دنیا ،وجود این مورد تعجب آور نیست .افرادی که در مراسم و گردهمایی های بزرگ شرکت می
کنند باید مراقب عالیم و نشانه های کوید 19-شامل تب (بیش از  38درجه سانتی گراد) ،سرفه و تنگی نفس باشند .تماس
نزدیک با فردی که ویروس کوید 19-ندارد ولی با فردی که این ویروس را دارد ،قبال در تماس بوده است ،نیازی به
پیگیری سازمان بهداشت عمومی ندارد .اگر عالئم بیماری از جمله سرفه ،تب یا تنگی نفس شدید شد ،باید با سازمان بهداشت
عمومی منطقه خود تماس بگیرید .در غیر اینصورت ،پیشنهاد می کنیم که فعالیتها و کارهای روزانه خود را ادامه دهید.
ما با دریافت اطالعات موثق جدید ،افراد را مطلع خواهیم کرد .در همین حین ،از افراد می خواهیم که مرتبا اطالعات
درست و معتبر در مورد این وضعیت را دنبال کنند .ما با کسب اطالعات جدید و تایید شده ،وبسایت خود
 toronto.ca/coronavirusرا به روز رسانی می کنیم .ساکنان تورنتو می توانند با سازمان بهداشت عمومی تورنتو با
شماره  4163387600از دوشنبه تا جمعه از  8:30صبح تا  8شب و شنبه و یکشنبه از  10صبح تا  6بعد از ظهر و یا
با  Telehealth Ontarioبا شماره 1-866-797-0000بیست و چهار ساعته هفت روز هفته برای پرسیدن سواالت
خود ،تماس بگیرند .مترجم برای زبانهای مختلف وجود دارد.
تماس رسانه ها :لنور بروملی ،سازمان بهداشت عمومی تورنتو،416-338-7974 ،
Lenore.Bromley@toronto.ca

