–اعالمیه  2مارس ،دکتر آیلین دی ویال ( ،)Eileen de Villaسرپرست امور پزشکی ،درباره موارد جدید مثبت
 COVID-19در تورنتو:
امروز ،دکتر دیوید ویلیامز ( ،)David Williamsسرپرست ارشد امور پزشکی انتاریو ،اخبار جدیدی درباره ویروس
کرونای جدید COVID-19 :ارائه داد .در سال  ،2020مجموع  10مورد تایید شده از  COVID-19در تورنتو گزارش
شده است .بیماری دو نفر از این افراد ،از آن زمان تاکنون بهبود یافته است .هشت نفر باقی مانده در حال حاضر در
قرنطینه شخصی به سر می برند و در حال بهبود هستند و سازمان بهداشت عمومی تورنتو وضعیت آنها و افرادی که
ارتباط نزدیک با آنان داشته اند را تحت نظر دارد.
ما همچنان با دقت این وضعیت را تحت نظر داریم و از شهروندان می خواهیم تا با مطالعه منابع اطالعاتی معتبر ،از
اخبار مطلع شوند .بخشی از تمرکز فعلی ما به شناسایی موارد بالقوه  ،COVID-19پیگیری وضعیت این افراد به
صورت مستقیم و شناسایی افرادی معطوف شده که با آنها ارتباط نزدیک داشته اند .ما از شواهد فعلی برای ارزیابی
ریسکهای احتمالی سالمتی ،ارائه آموزش و دستور العملهای بیشتر و برای کاهش انتشار احتمالی ویروس استفاده می کنیم.
ما این کار را برای بیماری های سرخک ،اوریون و هپاتیت  Aنیز انجام می دهیم و این روند مختص COVID-19
نیست.
هر روز کشورهای بیشتری موارد ابتال به  COVID-19را گزارش می دهند .با توجه به شرایط جهانی ،ما فعاالنه با
مسئوالن بهداشت شهر واستان و فدرال خود همکاری می کنیم تا برای انتشار احتمالی ویروس به طور محلی برنامه ریزی
کنیم .ما برای افزایش پوشش سیستم نظارت محلی با همکاران سیستم بهداشت و درمان محلی و استانی همکاری می کنیم
تا بتوانیم افرادی که احتماالً به  COVID-19مبتال شده اند را سریعتر شناسایی کنیم.
همچنان از من سوال می شود که آیا به تعویق انداختن رویدادها یا محدود کردن مکانهایی که افراد در حجم انبوه در آنها
حضور می یابند ،توصیه می شود یا خیر .این موارد ،اقدامات گسترده ای هستند که فقط پس از ارزیابی و سنجش موازنه
بین جلوگیری از انتشار ویروس و نیاز افراد و جوامع محلی به ادامه کارهای نرمال روزانه خود می توان تصمیم به اجرا
گرفت .در ح ال حاضر ،این رویکردها را پیشنهاد نمی کنیم ،اما نمونه هایی مانند محدود کردن گردهمایی های
غیرضروری عمومی از جمله اقدامات بهداشتی است که در صورت تغییر شرایط محلی ،می توان برای حفاظت بیشتر از
جامعه محلی اجرا کرد.
همچنین از من سوال می شود که در صورت ایجاد تغییر در شرایط ،افراد برای آماده کردن خود چه اقداماتی می توانند
انجام دهند .از نظر من ،خوب است منابع و موادی که در صورت ناخوش شدن حالتان یا هر نوع بیماری ممکن است در
خانه به آنها نیاز داشته باشید را آماده کنید ،نه فقط در صورت ناخوشی به علت  .COVID019برای خانواده ها ،این امر
ممکن است به معنای در نظر گرفتن نیازهای خانگی باشد و چگونگی اقدام شما برای تامین این نیازها ،در صورتی که
فردی در خانواده شما ناخوش شود .مواردی که می توان در نظر گرفت می توانند عبارت باشند از داشتن کاالها و منابع
مورد نیاز در خانه ،تا در صورت بیمار شدن مجبور نباشید خانه را ترک کنید .مورد دیگر هم می تواند برنامه ریزی
برای روش مراقبت از کودکان باشد .اگر وضعیت تغییر کرد ،سایر اقداماتی که خوب است شهروندان در نظر داشته باشد
می تواند عبارت باشد از تغییر دادن برنامه های روزانه خود به منظور کاهش میزان قرار گرفتن در فضاهای شلوغ.
یکی از مهمترین موضوعاتی که شهروندان برای آمادگی باید انجام دهند ،آگاه ماندن از اخبار جدید است که این کار را
می توانند با مطالعه مرتب منابع اطالعاتی معتبر ،از جمله وب سایت ما به آدرس www.toronto.ca/coronavirus
انجام دهند .شهروندان همچنین می توانند از طریق شماره تلفن  ،416 338 7600روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت
 8:30صبح تا  8شب و روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت  10صبح تا  6عصر برای کسب اطالعات بیشتر تماس
بگیرند.
اطالعات تماس رسانه ای :لنور براملی ( ،)Lenore Bromleyسازمان بهداشت عمومی تورنتو،416 338 7974 ،
Lenore.Bromley@toronto.ca

