جدیدترین اطالعات در مورد کووید19-
دکتر آیلین دی ویال ،مسئول امور پزشکی سازمان بهداشت
 18مارس  2020ساعت  3:45بعد از ظهر
Members' Lounge, Toronto City Hall, 100 Queen St. W.
 از آخرین به روز رسانی اطالعات 7 ،مورد جدید بیماری در شهر گزارش شده است .همانطور
که پیش بینی می شد ،انتشار بیماری در سطح محلی با  11مورد در حال بررسی ،رو به افزایش
است.
 به طور کلی ،بسیاری از مشاغل و افراد در شهر از توصیه های ما برای کم کردن ارتباطات
افراد تبعیت کردند.
 -در حقیقت دیروز ،زمانی که ما کارمندی را برای بازدید از مشاغل فرستادیم تا مشخص شودچقدر توصیه های جدید در مورد بستن بارها و رستورانها برای سرویس دهی در داخل رستوران
و فقط سرویس تحویل غذا و یا ارسال آن به مشتری ،رعایت شده است ،متوجه شدیم که تنها 4
درصد از مشاغلی که بررسی شدند ،این توصیه ها را رعایت نکرده بودند.
 -این موضوع فوق العاده است که تنها ساعاتی بعد از ابالغ این دستور ،افراد تا این حد حتیروز سنت پاتریک ،این توصیه ها را رعایت کردند.
 -بنابرین از شما شهروندان و از صاحبان مشاغل برای این همکاری سپاسگزاری می کنیم.هنوز می شود شرایط را بهتر از این کرد و باید اینکار را انجام دهیم و ما به کمک شما برای
رسیدن به این هدف نیاز داریم.
 افراد در مورد فاصله گیری اجتماعی سواالتی می کنند .فاصله گیری اجتماعی به این معنی
است که:
 -تماس نزدیک با دیگران نداشته باشید -به اندازه  6فوت با افراد دیگر برای عدم انتشار ویروس فاصله داشته باشید -در خانه بمانید و فقط برای تهیه غذا و دارو از خانه بیرون بیایید -تماس خود با افراد دیگر را کم کنید -از خانه کار کنید -به عنوان کارفرما  ،به کارکنان خود کمک کنید که در خانه بمانند -مواد غذایی را آنالین بخرید و یا از کسی بخواهید که برایتان اینکار را انجام دهد حفظ فاصله با افراد موضوع تازه ای برای ما است بنابراین برای وضوح مطلب موارد ذیل نقض
حفظ فاصله می باشد:
 -دعوت از دوستانتان برای شام یا قهوه -ترتیب دادن بازیهای گروهی برای کودکتان -مالقات از دوستان و خانواده در خانه سالمندان یا بیمارستان -خرید از فروشگاههای مواد غذایی بعد از مراجعت از مسافرت ازجمله به آمریکا اکنون زمان پر چالشی است .دولتهای فدرال ،استانی و محلی اقدامات جدیتری انجام می
دهند .شما نیز باید اقدامات جدیتری انجام دهید.

 همه باید این مسئولیتهای فردی را جدی بگیریم و حفظ فاصله با افراد را به طور جدی رعایت کنیم.

 یکبار دیگر از همه می خواهم که نهایت تالش خود را برای رعایت فاصله با افراد دیگر،
بکار گیرند .من نیز آنرا رعایت می کنم .در خانه بمانید تا امن باشید و از هم مراقبت کنید.
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