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امر طبقاتی کووید 19-برای انزوای خودی
امر طبقاتی کووید 19-برای انزوای خودی چیست؟
نننراید وینننرو بنننه دیننننرا میشنننوند ،در خاننننه بماننننند و خنننود را منننناو .ننننند
ایننن امنننر ابینننا ی منننردا را ینننداید میزنننند اامانیزنننه باوننن
یدف آ ایش پخش ویرو ووید 19-و حفاظد اا صحد و المد یمه باشنده گا ورن و میباشد
آیا اداره صحت عامۀ تورنتو امر طبقاتی را صادر نموده میتواند ،و برای چقدر مدت مدار اعتبار خواهد بود؟
قنننانو ویی نننی حفاظننند و ب نننند بنننرد نننا صنننحد وامنننه بنننه ر نننی صنننحد وامنننه صنننالحید صننندور امنننر ابینننا ی را میدیننند ایننن امنننر بنننه
ننناری  1اپریننن  2020صنننادر و بنننه ننناری  6ننننومبر  2020عننندی گردیننند ایننن امنننر اامانیزنننه و نننا ر نننی صنننحد وامنننه م نننی اونننالا
مینردد ،مدار او بار میباشد
امر طبقاتی باالی کی ها قابل تطبیق است؟
افراد ذی




حد حزا امر ابیا ی قرار مینیرند:

افراد .ه والیا ووید 19-دارند
افرادیزه ن یجه معایناد ووید 19-در آنها مثبد شخیص شده ا د
افرادیزنننه بنننه نننااه گنننی بنننا شنننخص مصننناه بنننه وویننند 19-منننا نادینننه داشننن ه ا ننند ایننن
میباشد

ننننور .شنننام مراقبننند نننننده گنننا و او نننا .خنننانواده

مردم باید چقدر مدت خود را منزوی کنند؟
شرایا اناوا .خود .در امر ابیا ی عدی شده ،جدید گردیده و رینمود یا .جدید صحد وامه را در برمینیرد
افرادیزننه والیننا خفیننف و ن ننبی دارننند باینند بعنند اا آ نناا والیننا ،بننرا .منندد  10روا خننود را قننرنای نننند آنانیزننه مری ننی شنندید دارننند یننا
نننعیف ا ننند باینند بنننرا .مننندد  20روا خننود را قنننرنای نماینننند افرادیزننه بنننا شنننخص مصنناه بنننه وویننند 19-منننا
ی نن ا دفننناوی بننند شننا
نادینننه داشننن ه انننند بایننند بعننند اا آخنننری منننا بنننا شنننخص منننذ ور بنننرا .مننندد  14روا خنننود را قنننرنای ننننند اینننرا ظنننایر شننند والینننا ایننن
ویرو به یمی میدار اما نیاا دارد
آیا بعضی افراد از احکام امر طبقاتی مستثنی بوده میتوانند؟
بع نننی ارمنننندا خننندماد نننرور .نننه بننناوجود منننا نادینننه والینننا ندارنننند ،اجنننااه نننار را دارنننند بننناوجوداینها ،آنهنننا بایننند بینننرو اا محننن
نننار در داخننن منننناا شنننا  ،خنننود را قنننرنای ننننند آنعنننده افرادیزنننه اا خشنننوند ینننا .خنننانواده گنننی بننندر منننی آینننند نینننا م ننن ثنی قنننرار مینیرنننند
اداره صحد وامۀ ورن و ا ثنا .یر حالد را باور جداگانه مرور خواید رد
افرادیزنننه در انننناوا .خنننود .بنننه نننر میبرنننند می واننننند بنننه وونننده مالقننناد در مرا نننا صنننحی حا نننر شنننوند قبننن اا رفننن
شفاخانه یا ،جهد دریافد یدایاد ،با اداره صحد وامه ورن و به شماره  416-338-7600ما بنیرید

بنننه مرا نننا صنننحی و

انزوای خودی چگونه صورت میگیرد؟
انننناوا .خنننود .یعننننی مانننند در خاننننه ینننا محننن مشنننخص قنننرنای اا رفننن بنننه بینننرو اا خاننننه و پنننذیرش مهماننننا در خاننننه خنننوددار .نیننند
اا منننا نادینننه بنننا دیننننرا اج نننناه نماییننند اجننننا منننورد نننرورد خنننود را ینننا آنالیننن خریننندار .نیننند و ینننا اا نننی منننه بخواییننند نننا
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ننرورد دارینند ،لافننا ت بننا اداره صننحد وامننۀ ورن ننو بننه

برای ننا بینناورد اگننر در خرینندار .مننواد خورا ننه ،ن ننخه دوا و یننا خنندماد بننه مننه
شماره  416-338-7600در ما شوید
اا ننننانیزه بننننا شننننما اننننندگی میزنننننند ،یرقنننندر بیشنننن ر ننننه می وانینننند ،فاصنننن ه بنیرینننند درصننننورد امزننننا  ،اا شننننناه و ا ننننا خننننواه جداگانننننه
ا فاده نید اگر در ا ا شریزی اندگی میزنید ،زی یا را جهد بدی یوا باا نید شیوه یا .اناوا .خود .را ماالعه نید
به افراد بی خانما  ،بی رپناه و آنانیزه در خانه اح ا مصوونید نمیزنند ،رپناه موقد هیه خواید شد
اگر یک شخص از انزوای خودی ابا ورزد ،چه خواهد شد؟
شخصنننی نننه اا حزنننا امنننر ابینننا ی مبننننی بنننر انننناوا .خنننود .ر شنننی نننند ،بنننه پرداخننند روااننننه  5,000دالنننر جریمنننه خوایننند شننند پنننولی
ای امینه مه خواید رد

در

چه چیز دیگر در امر طبقاتی تعدیل شدۀ تغییر نموده است؟
آنانیزنننه حننند پوشنننش حزنننا امنننر ابینننا ی قرارمینیرنننند بایننند حنننی ماالبنننۀ اداره صنننحد وامنننۀ ورن نننو نننناا ،مع ومننناد منننا شنننماره ی فنننو ،
آدر  ،ایمیننن ش اشخاصنننی را بنننه ایننن اداره فنننرایا نماینننند نننه در ننناری و امنننا مشنننخص بنننا آنهنننا منننا نادینننه داشننن ه انننند ایننن مع ومننناد
صرف بمنظور ردیابی و ما  ،ا فاده خواید شد
آیا کسی میتواند از لحاظ قانونی امر طبقاتی را به چالش بکشد؟
شنننخص منننندر امنننر ابینننا ی می وانننند و ینننه ایننن امنننر ذریعنننه اقامنننه دونننو .در د بنننورد ا ننن یناف و نظرثنننانی بنننرا .خننندماد صنننحی ای ننن اده گنننی
نماید
در باره امر فدرال که در چارچوب قانون قرنطین طرح شده است ،چه را باید بدانم؟
امننر فنندرا در راباننه بننه قننرنای بننای .م ننافرینی ننه او بننار اا  25مننار  2020داخنن خننان انننادا میشننوند ،قابنن اجننرا میباشنند اینن امننر
اا یمه م افری میخواید ا برا .مدد  14روا خود را قرنای نند مع وماد بیش ر در اینجا قاب دریافد ا د
در برخننی اا منننوارد ،نننانیزه بایننند لاومنننا ت در نننار وه امنننر فننندرا خنننود را قننرنای ننننند منننثالت آنانیزنننه نننااه اا نننفر برگشننن ه انننند و وویننند-
 19در آنها مثبد ثبید شده ا دش نیا ابع امر صادره ر ی اداره صحد وامۀ ورن و میباشند
معلومات بیشتر
بنننرا .اراینننابی ینننا .صنننحی ،بنننه دا نننر خنننانواده گنننی خنننویش و ینننا بنننه ی نننی یی ننند اون ننناریو بنننه شنننماره  1-866-797-0000منننا
برا .مع وماد بیش ر در مورد امر ابیا ی ،با اداره صحد وامۀ ورن و به شماره  416-338-7600در ما شوید
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