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 COVID-19آخرین اخبار درباره 

 )سازمان بهداشت عمومی( ، سرپرست ارشد امور پزشکی(Eileen de Villa)دکتر آیلین دی ویال  
 بعدازظهر 3:45ساعت  2020مارس  16  

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

 می خواهم آخرین اخبار درباره برنامه های . به تمام حضار گرامی و خوش آمد عصر بخیرCOVID-
 و توصیه های جدیدم را در اختیار شما بگذارم. 19

 
  اخیراً شاهد افزایش قابل توجه مواردCOVID-19  بوده ایم که برخی از آنها به همدیگر ارتباط

ندارند و نشان می دهد که انتشار در سطح جامعه وجود دارد. ما به بررسی دقیق این موارد و افراد 
 . مورد تماس آنها ادامه می دهیم

 هفته پیش توصیه هایی درباره اقدامات عمومی سالمتی برای محافظت از شهرمان ارائه کردم. --
 که اقدامات بیشتری بعمل آورید. خواهش می کنماین مقطع از شما در  -- 

 
   من می دانم که برای اجرای این توصیه ها باید تغییرات قابل توجهی در زندگی روزانه مان بدهیم و

 چالش هایی پیش روی ما خواهد بود.
 

 برعکس، این توصیه ها پس . می خواهم بدانید که این توصیه ها بدون تفکر و اندیشه مطرح نشده اند
 توصیه های امروز من:. از بررسی های دقیق و گسترده ارائه می شوند

در اسرع و وقت و حداکثر تا نیمه شب امشب، بارها و رستوران ها از سرویس دادن به مشتریان  -- 
مشتریان خودداری کرده و صرفاً به تحویل غذا در محل )نشستن در رستوران یا بار( در محل خود 

 یا تحویل غذا در رستوران یا بار اکتفا نمایند.
همچنین برای محدود کردن انتشار ویروس قویاً توصیه می کنم که تمام نایت کالب ها، سینماها و  --

 . محل های برگزاری کنسرت در اسرع وقت تعطیل شوند
افظت و ترویج سالمتی قانون مح شرکت و کسب و کارهایی که برخالف این توصیه ها عمل نمایند --

 . اجرا خواهد شدآنها  در مورد 
 

 :عالوه بر اینها، توصیه می کنم 
 اگر می توانید، در خانه بمانید. --
 اگر یک شرکت یا کارفرما هستید، به کارکنان خود کمک کنید در خانه بمانند. --
 . ا را محدود کنیدگردهمایی ه -- 

 اگر نیاز به مراقبت پزشکی دارید، از قبل تماس بگیرید. --
 . اگر جزو کادر بهداشت و درمان هستید و بیمار شده اید، در خانه بمانید -- 

 . روز در خانه بمانید 14اگر سفر کرده اید، از زمانی که به خانه می رسید برای مدت  --
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خانواده به مایحتاج نیاز دارند، به آنها کمک کنید اما فاصله گیری  اگر همسایه ها یا اعضای --

 . اجتماعی را رعایت کنید
اگر الزم است برای استفاده از خدمات درمانی یا برای تهیه کاال یا خدمات از وسایل حمل و نقل  --

 عمومی استفاده کنید، فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنید.
 

 ر شهر می خواهم در کاستن از انتشار این ویروس دست به دست هم دهند. بر من از تمام آحاد و اقشا
 . اساس تجربه سایر مناطق، می دانیم که این اقدامات مؤثر واقع خواهند شد

 
  من از تمام شهروندان می خواهم این توصیه ها را جدی بگیرند و تمام تالش شان را برای رعایت

 فاصله گیری اجتماعی بکار ببندند.
   

  .من واقعاً نمی توانم به قدر کافی روی اهمیت این موضوع، بخصوص در این مقطع حساس تأکید کنم
صنعت مهمان پذیری ما  -مجدداً تکرار می کنم، این تصمیمات بدون تفکر و اندیشه گرفته نشده اند 

حافظت از ما امروز این اقدامات را برای م. سهم بسیار بزرگی در نشاط و زندگی شهری ما دارد..
 شهرمان انجام می دهیم.

 
  وظیفه سازمان بهداشت عمومی . از من سؤال شده است که چرا امروز کل شهر را تعطیل نمی کنیم

این است که با هدف کلی محافظت از سالمت شهروندان، نقطه تعادلی بین اقدامات کنترل کننده 
 . و اثرات اقتصادی آنها پیدا کند COVID-19انتشار 

 

  دانم که شهردار و مدیر امور شهری ما این هدف را بعنوان یک اولویت تعقیب می کنند و من می
 گروه ضربت پشتیبانی و بازیابی اقتصادی شهرداری را تشکیل داده اند.

 
  ما در سازمان بهداشت عمومی و همچنین تمام شهروندان، در جلوگیری از انتشار بیشترCOVID-19 

که از تک تک شما می خواهم که وظیفه خود را برای محافظت از سالمتی برای همین است . نقش داریم
 . در شهرمان انجام دهید

 

  هر مالقات و برخورد رو در رو با دیگران که لغو می کنید به کاستن از انتشار این بیماری کمک
. کندهر مالقات و برخورد رو در رو که لغو شود می تواند به کاستن از شیب منحنی کمک . می کند

اگر می توانید، در خانه بمانید و با کاستن از مالقات ها و برخوردهای رو در رو با دیگران به 
 . شهرمان کمک کنید. هر تالش و اقدام هرچند کوچک هم مفید است

 
  در پایان می خواهم از همکارانم در شهرداری و سازمان خدمات عمومی تورنتو، علی الخصوص تیم

مسئولین و کارکنان شهرداری کمافی السابق . بهداشت عمومی تورنتو تشکر کنمهمکارانم در سازمان 
مشغول کارند. بسیاری از افراد بطور بیست و چهار ساعته مشغول کارند. ما هم شهر خود را دوست 

 داریم.
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   همچنین می خواهم از رسانه ها و شهروندان تورنتو برای تالش های خوب شان، چه با انتشار
ما این مقطع . اتخاذ این تصمیمات آسان نیست. اطالعات صحیح و چه با ماندن در خانه، تشکر کنم

 حاال با کمال میل آماده پاسخ دادن به. را پشت سر خواهیم گذاشت، اما به کمک شما نیاز داریم
 سؤاالت شما هستم.
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           ، سازمان بهداشت عمومی تورنتو، (Lenore Bromley)لنور براملی  تماس جهت رسانه ها:

416-338-7974 ،Lenore.Bromley@toronto.ca 
 


