اداره ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮥ ﺗورﻧﺗو
ﺗﻐﯾﯾر ﻣؤﻗت در ﭘروﺳﮫ ردﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻣﺎس

ﺑـﻧﺎﺑـر ﺗـﻌداد زﯾﺎدی از واﻗـﻌﺎت ﮐووﯾد 19-در ﺗـورﻧـﺗو ،اداره ﺻـﺣت ﻋـﺎﻣﮥ ﺗـورﻧـﺗو ) (TPHﻧـﺣوه ردﯾﺎﺑﯽ و ﺗـﻣﺎس را ﻣـوﻗـﺗﺎ ً ﺗﻐﯾﯾر داده
اﺳـت .ﻣـﺎ ﻣـﺳﺎﻋﯽ ﺧـوﯾﺷرا روی ﺣـﺎﻻت دارای ﺳـطﺢ ﺑـﻠﻧد ﺧـطر ﻣـﺗﻣرﮐز ﻧـﻣوده اﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ آﻧـﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐووﯾد 19-دارﻧـد و ﻋـﻔوﻧـت آﻧـﮭﺎ دﯾﮕران
را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﻣﯾدھد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  TPHﺟﮭت رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣوارد ذﯾل ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ در ﺗﻣﺎس ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﮐووﯾد 19-در آﻧﮭﺎ ﻣﺛﺑت ﺗﺛﺑﯾت ﺷده اﺳت:
•

ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺛﺑت ﮐووﯾد19-اﯾن اﻓراد.

•

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻼﯾم آﻧﮭﺎ و ﺗﺛﺑﯾت زﻣﺎن ﺷروع ﻋﻼﯾم.

•

ﺗﺻدﯾق ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻓراد ﺑﮫ اﻧزوای ﻣﺻوون و ﯾﺎ راﺟﻊ ﻧﻣودن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣرﮐز اﻧزوای داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺗورﻧﺗو.

•

ﺗﮭﯾﮫ ھـداﯾﺎت در ﻣـورد اﯾﻧﮑﮫ آﻧـﮭﺎ ﭼـﮕوﻧـﮫ ﻣﯾﺗواﻧـﻧد در ﺑـﺎره اﺷـﺧﺎص دارای ﺳـطﺢ ﺑـﻠﻧد ﺧـطر ﮔـزارش دھـﻧد ﮐﮫ ﺑـﺎ آﻧـﮭﺎ در ﺗـﻣﺎس
ﺑوده اﻧد.

TPHاز ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐووﯾد 19-در آﻧـﮭﺎ ﻣـﺛﺑت ﺑـوده ﻣﯾﺧواھـد ﺗـﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در  14روز ﮔـذﺷـﺗﮫ از زﻣـﺎن ﺷـروع ﻋـﻼﯾم ﺑـﺎ آﻧـﮭﺎ ﺗـﻣﺎس
داﺷـﺗﮫ اﻧـد ،ﺷـﻧﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗـﻣﺎس ﻧـزدﯾﮏ ﯾﻌﻧﯽ ھـﻣﺎن ﺷﺧﺻﯽ اﺳـت ﮐﮫ ﻋـﺿو ﺧـﺎﻧـواده ﺷـﻣﺎ ﻧـﺑوده و ﺑـرای ﻣـدت  15دﻗﯾﻘﮫ در ﮔـردھـﻣﺂﯾﯽ
اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾروﺑـﺎر در داﺧـل ﯾﮏ ﻣﺣـل ﺳـرﺑﺳـﺗﮫ ﺑـﺎ ﺷـﻣﺎ ﺗـﻣﺎس داﺷـﺗﮫ اﺳـت .اﯾن ﻣـﻌﻠوﻣـﺎت ﻣﯾﺗواﻧـد  TPHرا ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗـﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺷـﻧﺎﺳـﺎﯾﯽ
ﻧـﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑـﺎ  10ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺷـﺧص دارای ﺳـطﺢ ﺑـﻠﻧد ﺧـطر در ﺗـﻣﺎس ﺑـوده اﻧـد ﺗـﺎ در ﺗﺛﺑﯾت ﺗـﻣﺎس و ﺗﻌﻘﯾب واﻗـﻌﺎت اﯾن اﺷـﺧﺎص ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
 TPHھـﻣﭼﻧﺎن ﺳـروی آﻧـﻼﯾن را راه اﻧـدازی ﺧـواھـد ﮐرد ﺗـﺎ در ﻣـورد ﭼـﮕوﻧﮕﯽ ﻣـﺻﺎب ﺷـدن اﺷـﺧﺎص ﺑـﮫ اﯾن وﯾروس ﻣـﻌﻠوﻣـﺎت ﺟـﻣﻊ
آوری ﻧـﻣوده و از اﯾن طـرﯾق ﭘـﺧش ﮐووﯾد 19-را در ﺷﮭـر ﻣـﺎ ﮐﺎھـش دھـد TPH .ﺑـﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧـوﯾش اداﻣـﮫ داده و ﺑـﮫ ﺷﯾوع وﯾروس در
ﺷـﻔﺎﺧـﺎﻧـﮫ ھـﺎ ،ﻣـﺣﻼت ﻣـراﻗـﺑت ھـﺎی دراز ﻣـدت ،ﺧـﺎﻧـﮫ ھـﺎی ﮐﮭﻧﺳﺎﻻن و ﻣـﺗﻘﺎﻋـدﯾن ،ﺳـرﭘـﻧﺎه ھـﺎ ،ﻣﮑﺎﺗـب و ﻣـﺣﻼت ﻣـراﻗـﺑت از اطـﻔﺎل ،رﺳﯾده
ﮔﯽ ﺧواھد ﮐرد.
زﻣـﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗـﻌداد واﻗـﻌﺎت ﮐووﯾد 19-در ﺗـورﻧـﺗو ﺑـﮫ ﺳـطﺢ ﻗـﺎﺑـل ﻣـدﯾرﯾت ﺑـرﮔـردد ،اداره ﺻـﺣت ﻋـﺎﻣـﮫ ﺗـورﻧـﺗو ﭘـروﺳـﮫ ﻋـﺎدی ردﯾﺎﺑﯽ و ﺗـﻣﺎس را
دوﺑﺎره آﻏﺎز ﺧواھد ﮐرد.
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