
 

 
 COVID-19آخرین اخبار درباره 

 ، سرپرست ارشد امور پزشکی )سازمان بهداشت عمومی((Eileen de Villa)دکتر آیلین دی ویال  
 بعدازظهر 3:45ساعت  2020آوریل  7  

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

 می خواهم با کمال خوشحالی به اطالع شما برسانم که با دانشگاه تورنتو وارد همکاری . عصر بخیر
شده ایم و تعدادی از دانشجویان پزشکی و دو نفر از استادان دانشکده پزشکی آنها بصورت داوطلبانه 

ود را این هفته با ما آغاز آنها کار خ. کمک می کنند COVID-19به ما در پاسخ دهی به وضعیت 
می کنند و در زمینه موارد کم ریسک و تالش های ردیابی سرایت و انتقال بیماری به ما کمک 

می خواهم از این فرصت برای تشکر از دانشگاه برای حمایت های سخاوت مندانه شان . خواهند کرد
 . استفاده کنم

 

  مورد  1449بعدازظهر امروز  12:30اما آخرین آمار در ساعتCOVID-19  .در تورنتو می باشد
مورد در واحد  63مورد بستری و  142مورد احتمالی است.  231مورد تأیید شده و  1218این شامل 

موارد در تورنتو ناشی از انتشار و سرایت در سطح جامعه  %28مراقبت های ویژه داریم. تقریباً 
 ستند.ه

 

   مورد فوت جدید بر اثر  10متأسفانهCOVID-19 بدینوسیله به خانواده ها و . در تورنتو داشته ایم
جان خود را از دست داده اند  COVID-19دوستان تمام این افراد که در جامعه محلی ما بر اثر 

 تسلیت می گویم.
 

   همچنین می خواهم به اطالع شما برسانم که یک مورد جدیدCOVID-19  در میان افراد استفاده
ما برای بررسی و تحقیق درباره . کننده از پناهگاه های مخصوص بی خانمان ها گزارش شده است

این شخص و یک شخص دیگر که با . همکاری تنگاتنگی داریم Seaton House این موضوع با
سایر افرادی که مشخص شود وی هم اتاق بوده فعالً در ایزوله شخصی هستند و گروه من فعاالنه با 

 . با آنها تماس نزدیک داشته اند پیگیری می کنند
 

  گروه من با کارکنانSeaton House  همکاری دارند تا مطمئن شویم معیارهای بهبودیافته
جلوگیری و کنترل عفونت و فاصله گذاری فیزیکی برای محافظت از ساکنان و کارکنان اجرا می 

 شوند.
 

   این شامل تمیز کردن و ضدعفونی کردن بهتر برای کاستن از میزان انتشار ویروس، نصب عالئم
واضح و مشخص درباره روش های اصولی شستن دست ها و جلوگیری و کنترل عفونت و 

 غربالگری فعاالنه برای یافتن عالئم در میان کارکنان و افراد ساکن می باشد.
 

  



 

 انمانان شهرداری، بخش اداری حمایت و اسکان گام های کنشگرایانه ای عالوه بر این، پناهگاه بی خ
مانند کاستن از ظرفیت سایت و محدود کردن استفاده از تخت های دوطبقه برای اجرای بهتر فاصله 

نفر از خدمات گیرندگان و تا آخر هفته تعداد بیشتری  20آنها امروز . گذاری فیزیکی برداشته است
ها و سایر مراکز منتقل خواهند کرد تا در ضمن اجرای بهتر فاصله گذاری فیزیکی  از آنها را به هتل

 از انتشار ویروس بکاهند.
 

   در پایان همانطور که آقای شهردار هم دیروز عنوان کردند، ما می دانیم بهار موعدی است که
 . بسیاری از ما مراسم و جشن های دینی و فرهنگی خود را برگزار می کنیم

 

  شما تقاضا می کنم که با نوآوری و خالقیت راه هایی برای حفظ ارتباط با گروه های دینی و از
 خانوادگی پیدا کنید تا نیاز به مراجعه و مالقات حضوری وجود نداشته باشد.

 این یعنی ارتباط برقرار کردن با عزیزان، دوستان و سایر اقشار جامعه خود بصورت آنالین یا تلفنی. -- 
قرار است موعدی خاص را با یک غذای ویژه با اعضای خانوار خود گرامی بدارید، لطفاً  اگر -- 

از قبل برنامه ریزی کرده و تعداد مراجعات خود به فروشگاه های مواد غذایی و خواروبار را به 
 یک نوبت در هفته محدود سازید.

 

  اما بهترین راه برای . می دانم که همه ما خود را امسال در وضعیتی منحصر بفرد و دشوار یافته ایم
نشان دادن دلسوزی و تعهد خود به عزیزان مان در این شرایط بی سابقه این است که ارتباط ها را 

 بصورت مجازی برقرار کنیم.
 

  همه ما تحت تأثیرCOVID-19 اید به سهم خود برای ایجاد تغییر در شهر همه ما ب. قرار گرفته ایم
 عمل کنیم. لطفاً در خانه بمانید، ایمنی خود را حفظ کنید و از همدیگر مراقبت کنید.

 
 -30- 

 
          ، سازمان بهداشت عمومی تورنتو،(Lenore Bromley)لنور براملی  تماس جهت رسانه ها:

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


