
 

 
19-آخرین اطالعات در مورد کووید  

 دکتر ایلین دی ویال، سرپرست ارشد امور پزشکی سازمان بهداشت عمومی 
 3:45مارس ساعت  25

Members' Lounge, Toronto City Hall, 100 Queen St. W. 
 

  در تورنتو وجود دارد که 19-کووید مورد تایید شده از ابتال به 319ظهر امروز بعد از  1تا ساعت

درصد از این موارد  16نفر در بیمارستان بستری هستند.  22مورد اضافه شده است.  39از دیروز 

 به انتشار محلی مربوط می شود. این اعداد مدام در حال تغییر هستند.
  

  از ساکنان تورنتو مطلع شده ام  19-کوویدهمچنین من از سه مورد جدید مرگ ناشی از 
 تست شده بود.  North York Generalبود و در بیمارستان  یفرد مسنی که دارای بیماری مزمن قبل  --

 Seven Oaksدو نفر از ساکنان خانه سالمندان  --
 به خانواده و دوستان این افراد صمیمانه تسلیت می گویم  --

 

  این ویروس در شهر ما در حال انتشار است و به همین دلیل من به همه اصرار می کنم که در خانه
 بمانند. وقتی در خانه نمی مانید، شما آسیب پذیرترین افراد را در معرض خطر قرار می دهید:

 والدین و پدر و مادربزرگها --

 کسانی که سیستم ایمنی پایینی دارند --
 افرادی که بیماریهای مزمن دارند --
 

  تاثیر رعایت فاصله اجتماعی در دراز مدت مشخص می شود. برایتان توضیح می دهم که نحوه کار
 چگونه است:

 6تا  5مبتال شوید ولی خودتان نمی دانید. برای بسیاری از افراد بین  19-کوویدشما ممکن است به  --
 روز طول می کشد.  14روز طول می کشد که عالئم بیماری بروز کند. برای بعضی تا 

 از وقتی که عالئم بیماری بروز می کنند چند روز طول می کشد که آزمایش شوید و نتیجه را بگیرید --
تست بیماری که در حال حاضر می گیرید نتیجه ابتالی شما در چندین روز بنابراین نتیجه مثبتی  --

 گذشته می باشد. 
 در گذشته آلوده شده اند را  کهیموارد ندهیدر چند روز آ م،یدرخانه بمان همه ما از امروز اگریحت

 .میکرده ا یریشگیپ دیاما از آلوده شدن موارد  جد د،ید میخواه
 در خانه بمانیم. االن نیهمبه همین دلیل بسیار مهم است که  --
 از تجربه کشورهای دیگر متوجه شده ایم که حفظ فاصله اجتماعی افراد تاثیر گذار ولی زمانبر است. --
 کافی الزم است.  زمانمانند هر نوع درمان دیگری، داروی درست به اندازه درست و  --
 

  من مشاهده کرده ام که افراد در پارکها دور هم جمع می شوند. بسیاری از ساکنان تورنتو نگران این
 کمک می کند. 19-کوویدمسئله هستند و این کار به انتشار 

 



 

   امروز من توصیه کرده ام که همه تسهیالت پارکهای محلی بسته شوند.احتماال شنیده اید که 
 

   ،ه توصیه کرد تورنتو یدولتشرکت مسکن  مدارس تورنتو، وهمه من همچنین به مدیر ساختمانها
-کوویدام که زمین بازی و تسهیالت عمومی را برای محدود کردن اجتماع افراد و کاهش انتشار 

  تعطیل کنند.  19
 

  من اکیدا از همه می خواهم که به طور جدی نقش خود را ایفا کنید. برخالف شهرها و کشورهای دیگر
 ما هنوز فرصت داریم که انتشار این ویروس را کاهش دهیم اما این فرصت در حال تمام شدن است. 

 

 د و از د، امن بمانیما با همکاری با یکدیگر بر این معضل غلبه خواهیم کرد. بنابراین لطفا در خانه بمانی
 همدیگر مراقبت کنید. 
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Media contact: Lenore Bromley, Toronto Public Health, 416-338-7974, 
Lenore.Bromley@toronto.ca 


