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 برای ایزوله فردی COVID-19دستور ویژه 

 برای ایزوله فردی چیست؟ COVID-19 دستور ویژه

تا زمانی که محرز شود که عامل رسایت نیستند، در خانه بمانند و خود را ایزوله کنند. هدف کاهش  خواهد یممردم از ( Class Order« )دستور ویژه»

 و محافظت از سالمت همه در تورنتو است.  COVID-19انتشار 

 

 تواند دستور ویژه صادر کند و تا چه مدت اجرایی خواهد بود؟آیا بهداشت عمویم تورنتو یم

ی بار  دستور صادر کند. این « دستور ویژه»دهد ستانی به مسئول بهداشت پزشیک اجازه یمقانون محافظت و تروی    ج سالمت ا آوریل،  1تاری    خ  در اولی 

 در  2020
ً
ا ،  30صادر و اخی   اجرانی خواهد بود که مسئول بهداشت پزشیک اعالم کند که دیگر نیازی به آن ا 2021سپتامیر

صالح شد. دستور تا زمانی

 نیست. 

 

 اعمال یم دستور ویژه در 
ی

 شود؟رابطه با چه کسای

 خطاب دستور ویژه افراد زیر هستند: 

  19عالئم افرادی که-COVID  .دارند 

  افرادی که جواب آزمایشCOVID-19  .آنها مثبت شده است 

  تماس نزدیک با فردی داشتند که جواب آزمایش 
ً
ا ی و اعضای خانواده و  COVID-19افرادی که اخی  او مثبت شده است. این شامل مراقبی 

 شود که ممکن است بهداشت عمویم تورنتو آنها را شناسانی کند. افرادی دیگری یم

  .افرادی که اداره بهداشت عمویم تورنتو به آنها توصیه کرده است که خود را ایزوله کنند 

سال الزامات دستور ویژه را رعایت  16ها قرار دارند، مسئول اطمینان از این امر هستند که فرد زیر سایل که در این گروه 16والدین/رسپرستان افراد زیر 

 کند. یم

 

 مردم باید خود را تا چه مدت ایزوله کنند؟

ی در برگرفت. بهسپتامیر  30  الزامات مربوط به ایزوله فردی در   روز شده و اصول راهنمای جدید بهداشت عمویم تورنتو را نی 

 

  وع عالیم یا اگر عالیم ندارد، روز روز بعد از  10افرادی که بیماری مالیم یا متوسط دارند باید به مدت دریافت جواب روز بعد از  10رسر

 مثبت آزمایش، خود را ایزوله کنند. 

  نیاز به خدمات سطح( افرادی که بیماری شدیدICU دارند یا افرادی که به شدت مشکل ایمنی دارند،  باید )وع عالیم، روز  20 بعد از روز رسر

 خود را ایزوله کنند. 

  افرادی که از نزدیک با فرد مبتال بهCOVID-19  وع آروز روز بعد از  10تماس داشتند، باید خود را حداقل تا  خرین تماس ایزوله کنند. رسر

 توانند از دستور ویژه مستثنی شوند؟آیا بعضی یم

رسانی اضطراری که در تماس نزدیک هستند اما عالئم ندارند، ممکن است اجازه کار داشته باشند. البته، آنها باید زمانی که کار بعضی کارکنان خدمت

 برای کسانی در نظر گفته شود  روند، خود را ایزوله کنند. کنند یا از/به محل کار یمنیم
ً
  کهاستثنائانی ممکن است در مواردی مثال

ی
از خشونت خانیک

. فرار یم ی خواهد کرد که آیا مشمول استثنا است یا خی   کنند. بهداشت عمویم تورنتو موارد استثنا را در هر وضعیت برریس و تعیی 
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 آیا افرادی که واکسن کامل دریافت کردند، باید خود را ایزوله کنند؟

ح زیر گذشته باشد: روز از تاری    خ دریافت دوز آخر  14شود که واکسینه شدن افراد زمانی کامل محسوب یم  به رسر

  کسنا یک رسی کامل دوزهای و،  های مجاز توسط بهداشت کانادا با هر ترکینر

 به همراه یک دوز واکسن  کانادا های تاییدنشده توسط بهداشت  یک یا دو دوز از واکسنCOVID-19   طبق نظر اداره  کانادا تاییدشده توسط بهداشت

 تورنتو بهداشت عمویم

  سه دوز از یک واکسن تایید نشدهCOVID-19 توسط بهداشت کانادا طبق نظر اداره بهداشت عمویم تورنتو 

 

تیجه آزمایش خود را ایزوله کنند. اگر دارند، باید آزمایش شده و در زمان انتظار برای دریافت ن COVID-19کامل واکسینه شدند اما عالئم افرادی که  

ی تب بدون مرصف داروهای تب 24آنها به محض بهبود عالیم به مدت  نتیجه منفی بود، از ایزوله خارج شوند: اگر آنها توانند یمبر، ساعت  و نداشیی

، اسهال( داشته باشند، این عالیم باید   )مثل تهوع، معده عصنر
 ساعت قبل از خروج از ایزوله، بهبود یافته باشند.  48عالیم گواریسر

وع عالیم روز روز از  10افرادی که کامل واکسینه شدند و جواب آزمایش آنها مثبت بوده است، باید خود را به مدت  در صورنی که عالیم ندارند، یا  رسر

 که اداره بهداشت عمویم تورنتو طور دیگری توصیه کرده باشد. روز از روز دریافت آزمایش مثبت ایزوله کنند، مگر آن 10

بر دریافت واکسن   بودند، در صورنی از ایزوله معاف هستند که عالوه COVID-19افرادی که کامل واکسینه شدند و در تماس نزدیک با افراد مبتال به 

ی داشته باشند:   کامل، همه معیارهای زیر را نی 

 )فاقد عالیم باشد )هیچ عالییم نداشته باشند 

 ضعیف کننده درمانی یا درمان های ترای مثال، پیوند اعضا یا سلول بنیادی انجام نداده یا تحت شییم)ب د سیستم ایمنی ضعیف نداشته باشن

 سیستم ایمنی نباشند(

  یا بیماری نباشند که در مرکز مراقبت درمانی پذیرش شده است مقیم مراکز 
ی

 مراقبنی بلندمدت یا مراکز بازنشستیک

 ای که تماس نزدیک داشتند: د، افراد واکسینه شدهنحنی اگر آنها معاف از ایزوله فردی باش

  وری رعایت کنندباید تدابی  بهداشت عمویم مثل استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتمایع را در مواقع  ضی

 وری از مکان ضی هانی که تعداد افراد واکسینه نشده زیاد است، )مثل داوطلب شدن در پذیر یا مکانهای دارای افراد آسیبباید از بازدید غی 

ی کنند.  10ها( به مدت یا بازدید از مراکز مراقبت بلندمدت، رسپناه، مدارس یا مهدکودک  روز از آخرین تماس پرهی 

  ی شده توسط مدیر و/یا اداره بهداشت حرفهگزارش دهند و محدودیت  ی خود را به کارفرما تماس شود مراتبیمتوصیه ای خود را های تعیی 

،  14راهنمای موقت وزارت بهداشت مصوب طبق   رعایت کنند.  2021سپتامیر

 

 به 
ً
ا  مبتال شده است، آیا باید خود را ایزوله کند؟ COVID-19اگر کیس اخیر

 به 
ً
ا  که اخی 

روز گذشته جواب آزمایش آنها مثبت شده است و عفونت قبیل آنها بهبودی  90هانی هستند که در مبتال شدند، همان COVID-19کسانی

 یافته است. 

 

 به 
ً
ا اب آزمایش، خود را دارند، باید آزمایش داده و موقع انتظار برای جو  COVID-19مبتال شدند و اکنون عالیم جدید  COVID-19افرادی که اخی 

ی تب بدون مرصف داروهای تب 24توانند بعد از بهبود عالیم به مدت ایزوله کنند. اگر جواب منفی بود، آنها یم بر، از ایزوله خارج ساعت و نداشیی
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، اسهال(، این عالم باید به مدت شوند   داشتند )مثل تهوع، معده عصنر
تا آنها بتوانند از ایزوله خارج  ساعت بهبود یافته باشد  48: اگر عالیم گواریسر

 شوند. 

 به 
ً
ا وع عالیم یا در صورنی که عالیم  10مبتال شدند و جواب آزمایش آنها مثبت شده است باید به مدت  COVID-19افرادی که اخی  روز از روز رسر

 ستورالعمل دیگری داده باشد. که بهداشت عمویم تورنتو دروز از روز آزمایش خود را ایزوله کنند، مگر آن 10ندارند، به مدت 

 

 به عفونت 
ً
ا ی داشته باشند، ممکن  COVID-19مبتال شدند و با یک فرد مبتال به  COVID-19افرادی که اخی  ایط زیر را نی  در تماس بودند، اگر همه رسر

 است از ایزوله معاف شوند: 

 

 )بدون عالیم باشند )هیچ عالمنی نداشته باشند 

  یستم ایمنی های رسکوب کننده سدرمانی یا درمانباشند )برای مثال، پیوند اعضا یا سلول بنیادی نشده باشند یا شییمسیستم ایمنی ضعیف نداشته

 دریافت نکنند(

 یا بیمار پذیرش شده در مرکز بهداشنی نباشند.  مقیم 
ی

 مراکز مراقبت بلندمدت یا بازنشستیک

 جواب آنها مثبت 
ً
ا  شده است، حنی اگر از ایزوله معاف باشند: حنی اگر، افراد تماس نزدیک که اخی 

 

  بعد از آخرین تماس آزمایش بدهند 7روز  در  در ارسع وقت و 

 وری رعایت کنند  باید تدابی  بهداشت عمویم مثل استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتمایع را در مواقع ضی

 وری از مکان ضی هانی که تعداد افراد واکسینه نشده زیاد است، )مثل داوطلب شدن در پذیر یا مکانهای دارای افراد آسیبباید از بازدید غی 

ی کنند.  10ها( به مدت یا بازدید از مراکز مراقبت بلندمدت، رسپناه، مدارس یا مهدکودک  روز از آخرین تماس پرهی 

 ی شده توسط مدیر و/ گزارش دهند و محدودیت  ی خود را به کارفرما تماس شود مراتبتوصیه یم ای خود را یا اداره بهداشت حرفههای تعیی 

،  14راهنمای موقت وزارت بهداشت مصوب طبق   رعایت کنند.  2021سپتامیر

 

 

 به 
ً
ا وع عالیم یا اگر عالیم  10اند و جواب آزمایش آنها مثبت شده است باید خود را به مدت مبتال شده COVID-19افرادی که اخی  روز از تاری    خ رسر

 که بهداشت عمویم تورنتو توصیه دیگری کرده باشد. روز از تاری    خ دریافت جواب آزمایش مثبت ایزوله کنند، مگر آن 10ندارند، 

 کند؟ایزوله فردی چطور کار یم

ی کنید.  ایزوله ون نروید و میهمان نپذیرید. از تماس نزدیک با دیگران پرهی   تا جانی که حفردی به معنی ماندن در خانه یا در محل ایزوله است. بی 
نی

ید. در صورت امکان، ازیم ک دارید، پنجره را باز  توانید از سایر افراد خانه فاصله بگی  دستشونی و اتاق خواب جداگانه استفاده کنید. اگر اتاق مشیی

ی خواروبار، نسخه یا سایر بگذارید تا هوا خوب جریان پیدا کند. آنالین خرید کنید یا از کیس بخواهید  خریدها را برای شما بیاورید. اگر برای تامی 

ید.  416-338-7600ورنتو به شماره خدمات نیاز به  کمک دارید، با بهداشت عمویم ت  . را ببینید  روش ایزوله فردیبرای دریافت توصیه تماس بگی 

 

ساس خانمان هستند یا کسانی که در خانه احبرای افرادی که مسکن آنها به نحوی است که امکان ایزوله شدن از دیگر افراد نیست، افرادی که نر 

ی یم ید تا ببینید آیا واجد  416-338-7600شود. لطفا با اداره بهداشت عمویم تورنتو به شماره ناامنی دارند، رسپناه موقت تامی  ایط تماس بگی  رسر

 هستید. 

 

 که در ایزوله فردی هستند در نوبتآیا افراد یم
ی

کت کنند؟توانند زمای  های پزشیک شر

ی به کلینیک پزشیک یا بیمارستتوانند همچنان به نوبتافراد زمانی که در ایزوله فردی هستند، یم وری خود بروند. قبل از رفیی ان، با اداره های پزشیک ضی

ید.  416-338-7600بهداشت عمویم تورنتو به شماره   تماس بگی 
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 تعویق بیفتد. های واکسیناسیون باید تا زمان تکمیل دوره ایزوله فردی به نوبت

 

 یم
ی

 افتد؟اگر کیس خود را ایزوله نکند، چه اتفاق

دالر در روز جریمه شود. ممکن است برای کمک از  5000تا محکوم شدن تواند متهم شده و در صورت کند، یمکیس که دستور ویژه را رعایت نیم

 پلیس درخواست شود. 

 

 شود؟اختیار اداره بهداشت عمویم تورنتو قرار دهند؟ حریم شخض آنها چطور حفظ یمچرا افراد باید نام و سایر اطالعات خود را در 

 در صورت درخواست، افرادی که تحت پوشش دستور ویژه هستند باید نام و اطالعات تماس )شماره تلفن، آدرس، آدرس ایمیل( کسانی که در تاری    خ

ی شده توسط بهداشت عمویم تورنتو، با آنها د ر تماس بودند را در اختیار بهداشت عمویم تورنتو قرار دهند. این اطالعات فقط به و ساعات تعیی 

 شود. منظور ردیانر افراد در معرض تماس استفاده یم

 

وری است.  ی از انتقال بیماری به دیگران یم این اطالعاتارایه این اطالعات ضی نی ند. تواناکبهداشت عمویم تورنتو را قادر به اقدام جهت جلوگی 

ی مدارس، کسب و کارها و دیگر فعالیت های مهم جمیع در تورنتو و رسارس انتاریو به توانانی بهداشت عمویم تورنتو در انجام جمیع ما در باز نگه داشیی

 دارد. 
ی

 این کار مهم بستیک

 

حت توسط بهداشت عمویم تورنتو تآوری شده بهداشت عمویم تورنتو متوجه است که مردم نگران حریم شخض خود هستند. همه اطالعات جمع

 شود. محافظت یم 2004مقررات حریم شخض انتاریو در رابطه با اطالعات حوزه سالمت، قانون محافظت از اطالعات بهداشنی فردی مصوب سال 

 

 با دستور ویژه مخالفت کنند؟آیا مردم یم
ی

 توانند از منظر حقوق

 آن مخالفت کنند.  با  ئت بازبینی و تجدیدنظر خدمات بهداشنی هی درخواست تجدیدنظر در  از طریقتوانند افرادی که مشمول دستور ویژه هستند یم

 

هایی را باید درباره دستور فدرال قانون قرنطینه تحت قانون قرنطینه بدانند؟مردم  ی  چه چیر

اجرانی است. این دستور همه مسافران را  2020مارس،  25شود و از تاری    خ دستور قرنطینه فدرال در رابطه با همه مسافران ورودی به کانادا اجرا یم

 ید. را ببن اطالعات دولت کانادا برای مسافراناند. کند که کامل واکسینه شدهروز به استثنای کسانی یم 14ملزم به قرنطیه شخض به مدت 

 

 COVID-19در بعضی موارد، افرادی که باید خود را طبق دستور فدرال قرنطینه کنند، ممکن است مشول دستور ویژه شوند )برای مثال، افرادی که 

ا از سفر برگشته  اند(. آنها تشخیص داده شده است و اخی 

 

 تراطالعات بیش

ید. برای کسب اطالعات  1-866-797-0000( به شماره Telehealth Ontarioانتاریو )هلث برای ارزیانر سالمت، با دفیی پزشک خود یا تله تماس بگی 

ید.  416-338-7600تر درباره دستور ویژه، با بهداشت عمویم تورنتو به شماره بیش  تماس بگی 

 

 


