
 

 19-آخرین اطالعات در مورد کووید

 دکتر ایلین دی ویال، سرپرست ارشد امور پزشکی سازمان بهداشت عمومی 
 3:45مارس ساعت  26

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

  31در تورنتو وجود دارد که  19-کوویدابتال به مورد تایید شده  339بعد از ظهر امروز  1تا ساعت 

بستری هستند و  ICUنفر در بخش  10 نفر در بیمارستان و 22تر شده است. نفر از دیروز بیش

بهبود نفر  13به انتشار محلی مربوط است و این موارد درصد  25نفر درگذشتند. تقریبا  4متاسفانه 

 یافته اند. این اعداد مدام در حال تغییر هستند.
  بیمارستان توانبخشی / مراقبت از  17خانه بازنشستگی،  1خانه سالمندان،  10در حال حاضر در

مرکز مراقبت برای بازپروری در تورنتو حداقل یکی از کارکنان یا  3افراد با بیماریهای مزمن و 

 مبتال هستند.  19-افراد ساکن در آنها به کووید
  ای بیماری  یناگهانشیوع  که به چه حالتیاز من پرسیده شده است (outbreak) در خانه سالمندان

 یناگهانباشند، شیوع  19-مبتال به ویروس کوویدنفر یا بیشتر  2اطالق می شود. در این مکانها اگر 
 در تورنتو وجود دارد. 19-کووید یناگهانمورد شیوع  3بیماری اعالم می شود. در حال حاضر 

  در خانه سالمندان بسیار نگران کننده است زیرا آنها در مقابل بیماری آسیب  19-کووید یناگهانشیوع

 پذیر و مسن هستند. بسیاری از آنها دارای سیستم ایمنی پایین یا بیماریهای مزمن هستند. 
 خانه های سالمندان است تا اطمینان  بخشی از کار اصلی سازمان بهداشت عمومی، همکاری با

 حاصل شود که اقدامات مناسب برای جلوگیری از انتشار بیماری انجام می پذیرد، از جمله:
 باشندایزوله شده  19-موارد تایید شده کووید --

 شودبنظافت با کیفیت باال انجام  --
 شوند کنترلکنان هنگام ورود و کار نداشته باشدهیچ مالقات کننده ای اجازه ورود به انجا را  --
 افرادی که از ساکنان مراقبت می کنند تجهیزات حفاظت شخصی استفاده کنند --
 شته باشدنظارت کاملی برای بیماری در بین کارکنان و ساکنان وجود دا --

 ه ب را در جامعه می بینیم که بر آسیب پذیرترین افراد اثر گذاشته است. 19-ما همچنان موارد کووید

 فاصله فیزیکی را افزایش داده ایم.  حفظ این دلیل ما اقدامات 
 دیگر مجبور شدند اقدامات جدی تری برای حفظ فاصله اجتماعی افراد برای جلوگیری از  استانهای

 انتشار بیشتر ویروس وضع کنند. به عنوان مثال:
دالر برای عدم رعایت فاصله  1000پلیس دارای این اختیار است که افراد را تا  Nova Scotiaدر --

 اجتماعی جریمه کند. 
دالر  1000دم رعایت آن ع، اجتماع بیش از دو نفر ممنوع است و پلیس برای  Montrealدر  --

 جریمه صادر می کند. 
می کنند اگر مشتریان را با  هزار دالر جریمه 50در شهر ونکوور صاحبان کسب و کار را تا  --

 را تا هزار دالر جریمه می کنند.  یخاطفاصله حداقل دو متر از هم قرار ندهند و افراد 
در برخی شهرهای اروپا محدودیتهایی برای خروج از خانه گذاشته اند به جز خروج هفتگی برای  --

 خرید مواد غذایی و اقالم ضروری.
  اقدامات بر اساس شواهد وعوامل بسیاری می باشد ازجمله: افزایش موارد تصمیم برای اجرای این

و مرگ و میر افراد، میزانی که افراد حفظ فاصله اجتماعی را رعایت می کنند، و اطمینان  19-کووید

 از اینکه منابع مراقبتهای پزشکی ما محافظت می شوند و در دسترس وجود دارند.



 

  ،ما بسیار خوشبختیم که آزادیهای مدنی بسیاری ر با اهمیت است و برای ما بسیا جامعهدر کانادا
خودمان نیازهای اقبت می کنیم و گاهی دیگران را به هستیم و از جامعه خود مر آگاهداریم. ما 

 ارجحیت می دهیم. این اصل آن چیزی است که تورنتویی بودن و کانادایی بودن معنی میدهد. 
 

  را رعایت کنیم تا جامعه  (ی)بدن باید اقدامات فاصله اجتماعی یا فیزیکیدقیقا به این علت است که ما
 حفاظت کنیم.زمانی خود را در این برهه حساس 

  اگر افراد از این اقدامات حفاظتی پیروی نکنند، اقدامات شدیدتری که آزادیهای مدنی ما را تحت تاثیر
 برای حفاظت از شهر وضع می شود.  ،قرار می دهند

  با ماندن در  ماناز آنهایی که از شهرهست داریم.  ننقش حساسی در مسیری که پیش روی ماما همه
این موثرترین راه برای جلوگیری از  خانه و رعایت فاصله فیزیکی محافظت می کنند، سپاسگزاریم.

انتشار این ویروس است. فامیل، عزیزان، دوستان و همسایگان روی شما برای انجام کار درست 
 ب می کنند. حسا

   .لطفا همچنان این کار مسئوالنه در خانه ماندن را انجام دهید، امن بمانید و از همدیگر مراقبت کنید 
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Media contact: Lenore Bromley, Toronto Public Health, 416-338-7974, 
Lenore.Bromley@toronto.ca 


