
 

 
 COVID-19آخرین اخبار درباره 

 (، سرپرست ارشد امور پزشکی )سازمان بهداشت عمومی(Eileen de Villaدکتر آیلین دی ویال ) 
 بعدازظهر 3:45، ساعت 2020مارس  30  

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

  مورد تایید شده  591بعدازظهر امروز،  1تا ساعتCOVID-19  در تورنتو شناسایی شده است که

نفر در بیمارستان بستری هستند و از این  67مورد نسبت به آمار روز گذشته افزایش داشته است.  50

از موارد بیماری در تورنتو بر  %24اند. حدود های ویژه بستری شدهنفر در بخش مراقبت 30تعداد، 

 اند.بهبود یافتهنفر  30اثر انتشار در سطح جامعه محلی رخ داده و 

 

 ایم که تست ما همچنین مطلع شدهCOVID-19  نفر از سایر  6پرستار و  13پزشک،  12حدود

 است. بودهپرسنل خدمات بهداشتی و درمانی مثبت 

 

  های این آمار و ارقام به سرعت در حال تغییر هستند و باید انتظار داشته باشیم که طی روزها و هفته

 آتی افزایش یابند.  ما به زودی این اطالعات را به صورت آنالین منتشر خواهیم کرد.

 

  مورد فوت در ارتباط با  2به عالوه، متاسفانهCOVID-19 .در تورنتو به من گزارش شده است 

بستری شد و متاسفانه  Scarboroughساله، هفته گذشته در بیمارستان  اندیو  70یک مرد  -- 

 دیروز فوت کرد.

بستری شد و شب گذشته  St. Michaelساله نیز هفته گذشته در بیمارستان  اندیو  80یک مرد  --

 فوت کرد.

 گویم.من از صمیم قلب به خانواده و دوستان این دو مرد فوت شده تسلیت می -- 

 

   ،مرگ ناشی از  6تا به امروزCOVID-19 .در تورنتو ثبت شده است 

 

 دهنده افزایش چشمگیری نسبت به هفته گذشته است، و من آماری که هم اکنون به شما ارائه دادم، نشان

 را طی روزهای پیش رو شاهد باشیم. انتظار دارم که الگوهای مشابهی

 

  ناپذیر تیم خدمات بهداشتی و درمانی، کارکنان مشغول به کار در خط مقدم و مایلم از زحمات خستگی

نشانانمان تقدیر و تشکر کنم.  در این دوران بحرانی باید از آنها پرسنل خدمات ضروری مانند آتش

 راقبت کنند.  جامعه ماقشار حمایت کنیم تا قادر باشند از 

 

  



 

 طور که شاید شنیده باشید، به تازگی مطلع شدیم که تعدادی از همکاران من در دفاتر اصلی همان

اند. با مبتال شده COVID-19به   Victoria Street 277سازمان بهداشت عمومی تورنتو واقع در 

بار را در حال انتشار در جامعه ماست، ما آمادگی این وضعیت تاسف COVID-19توجه به اینکه 

 مبتال COVID-19نفر از پرسنل سازمان بهداشت عمومی تورنتو به  8در حال حاضر،   داشتیم.

 برند.  اند و در منازل خود در قرنطینه شخصی به سر میشده

 

 های لایم و دستورالعمه دقت ارزیابی کردههای بالقوه سالمتی برای تیم خود را بما این وضعیت و ریسک

ایم.  همچنین از بخش اعظم کادر الزم را به صورت مستقیم در اختیار نزدیکان این افراد قرار داده

 ام تا از خانه کار کنند.  پرسنل خود خواسته

 

  رروز آینده وقتی برای کار در دفتر ما د 14افرادی که از خانه مشغول به کار نیستند، طی              

277 Victoria Street  ها و تجهیزات محافظت شخصی به تن دارند تا از شوند، لباسحاضر می

 انتشار ویروس جلوگیری شود.

 

   از آنجا کهCOVID-19 شود، صرفاً به واسطه وجود یک یا چند مورد از طریق هوا منتشر نمی

ابتال در ساختمان، کل آن ساختمان در معرض خطر قرار نخواهد گرفت. فقط افرادی که با یک فرد 

COVID-19 شوند.مثبت ارتباط نزدیک و طوالنی داشته باشند، در معرض خطر تلقی می   

 

 سالمت،   ایم.نظافت کرده اساسیل خود، ساختمان را به شکلی ما همچنین برای محافظت از پرسن

 پاسختمرکز فعلی ما بر   آید.مان، اولویت اصلی ما به حساب میو جامعه محلی ایمنی و تندرستی تیم

 و محافظت از سالمت شهرمان است. COVID-19به 

 

 انیم انتظار داشته باشیم که تعداد توبا توجه به اینکه این ویروس در حال انتشار در جامعه ماست، می

میان پرسنل بهداشت عمومی و سایر تامین کنندگان خدمات ضروری که  COVID-19بیشتری مورد 

 در حال اداره شهر هستند، مشاهده شود.  

 

 یآمادگشمار تیمم، تالش و کوشش آنها و تعهدشان به پاسخگویی و های شخصی بیمایلم از فداکاری 

کنم، و حضور و عضویت در چنین من حقیقتاً به آنها افتخار میقدردانی کنم. COVID-19به  پاسخدر 

.  دانمای از متخصصان حوزه بهداشت و سالمت را باالترین امتیاز و افتخار حرفه خود میالعادهتیم فوق

 آنها نظیر ندارند.

 

 

 

 



 

 حوزه خدمات بهداشت و درمان در خط مقدم و  پرسنلکنم که شنیدن خبر ابتالی بعضی از درک می

بسیار دشوار است.  همچنین مهم است  COVID-19بعضی از کارکنان بخش خدمات ضروری ما به 

گیری جهانی هستیم. با نگاهی به سایر شهرها و کشورهای که به خاطر داشته باشیم که ما در یک همه

تعداد بیشتری از ما به بیماری دچار خواهیم شد. در  سراسر دنیا، باید انتظار داشته باشیم که متاسفانه

 نهایت تاسف، این موضوع برای بعضی مرگبار خواهد بود.  

 

  به همین خاطر است که ماندن در خانه برای جلوگیری از انتشار این ویروس و همچنین برای محافظت

ضروری بسیار اهمیت از پرسنل خدمات بهداشت و درمان در خط مقدم و سایر کارکنان بخش خدمات 

دارد.  ما باید از این افراد محافظت کنیم تا آنها قادر باشند به حفاظت از ما ادامه دهند. آنها نباید در 

گذاری اجتماعی معرض خطر مرگ قرار داشته باشند، آنها نباید به خاطر اینکه دیگران اصول فاصله

گی خود را به خطر بیاندازند.  این به هیچ وجه کنند، برای مراقبت از ما زندیا فیزیکی را رعایت نمی

 قابل قبول نیست.

 

  خواهم از اقدامات امروز استان در جهت پشتیبانی از راهکارهای بهداشت عمومی برای در پایان، می

 هایجلوگیری از انتشار ویروس و برای محافظت از مردم قدردانی کنم که این اقدامات شامل توصیه

 شود:زیر می

 مردم در خانه بمانند و جز برای دالیل یا اهداف ضروری از خانه خارج نشوند. --

ارند، ای دهای زمینهساله به باال و سایر کسانی که سیستم ایمنی تضعیف شده یا بیماری 70افراد  --

 خود را در خانه قرنطینه کنند.  

 کنم.  ها حمایت میالً از این توصیهپذیرترین شهروندان خود محافظت کنیم و من کامما باید از آسیب --

 

 های های خود را از هر نظر افزایش دهیم.  من جهت بررسی ظرفیتحاال زمان آن است که تالش

 بالقوه برای باال بردن سطح اقدامات، در حال رایزنی با همه شرکا و همکارانمان هستم.

 

  فاصله رعایت ویروس را محدود کند. ما هنوز فرصت داریم، شهر ما هنوز فرصت دارد تا تاثیر این

خواهیم آن را رعایت کنید، نقشی ضروری و حیاتی در محافظت از سالمت ما، فیزیکی که از شما می

 در سطح فردی و اجتماعی در شهر دارد.  لطفاً در خانه بمانید، ایمن بمانید و از یکدیگر مراقبت کنید.
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، سازمان بهداشت عمومی تورنتو، (Lenore Bromley) لئونارد براملی :ایاطالعات تماس رسانه

7974 338 416 ،Lenore.Bromley@toronto.ca 


