ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖ در ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎﺳﮭﺎی اﻓﺮاد

ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﮫ ﺑـﮫ ﺗـﻌﺪاد ﺑـﺎﻻی ﻣـﻮارد  COVID-19در ﺗـﻮرﻧـﺘﻮ ،ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺑﮭـﺪاﺷـﺖ ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﺗـﻮرﻧـﺘﻮ ) (TPHﺑـﮫ طـﻮر ﻣـﻮﻗـﺖ ﻧـﺤﻮه ردﯾﺎﺑﯽ ﺗـﻤﺎﺳـﮭﺎی
اﻓـﺮاد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﺗـﻼش ﺧـﻮد را ﺑـﺮ روی ﭘـﺮ رﯾﺴﮏﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖھـﺎ ﻣـﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻓـﺮادی ﮐﮫ ﺑـﮫ COVID-19
ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﯿﻤﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ TPH ،ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری  COVID-19ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺗﻤﺎس ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ:
•

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺜﺒﺖ آزﻣﺎﯾﺶ  COVID-19آﻧﮭﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

•

ﻋﻼﺋﻢ آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪهاﻧﺪ.

•

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫﺳﺎزی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ارﺟﺎع دھﺪ.

•

در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﭘﺮ ﺧﻄﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدهاﻧﺪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎﯾﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ دھﺪ.

 TPHاز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری  COVID-19در ﻣـﻮرد آﻧـﮭﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷـﺪه ﻣﯽﺧـﻮاھـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﻌﺪاد اﻓـﺮادی را ﮐﮫ طﯽ  14روز ﻗـﺒﻞ از ﺷـﺮوع
ﻋـﻼﺋـﻢ ﺑـﺎ آﻧـﮭﺎ ارﺗـﺒﺎط ﻧـﺰدﯾﮏ داﺷـﺘﮫاﻧـﺪ ،ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓـﺮد در ﺗـﻤﺎس ﻧـﺰدﯾﮏ ﺑـﮫ ھـﺮ ﻓـﺮدی اطـﻼق ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﮫ از ﺟـﻤﻠﮫ اﻋـﻀﺎی ﺧـﺎﻧـﻮار ﺑـﮫ
ﺣـﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ و در ھـﺮ ﻧـﻮع دورھﻤﯽ اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓـﻀﺎی داﺧـﻠﯽ ﯾﺎ ھـﺮ ﻧـﻮع ﻓـﻀﺎی ﻋـﻤﻮﻣﯽ در ﻓـﻀﺎی داﺧـﻠﯽ ،ﺑﯿﺶ از  15دﻗﯿﻘﮫ زﻣـﺎن را
ﺑـﺎ وی ﮔـﺬراﻧـﺪه ﺑـﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ اطـﻼﻋـﺎت ﺑـﮫ  TPHﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗـﺎ اﻓـﺮادی ﮐﮫ  10ﻧـﻔﺮ ﯾﺎ ﺗـﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓـﺮد ﭘـﺮﺧـﻄﺮ در ﺗـﻤﺎس داﺷـﺘﮫاﻧـﺪ را
ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﺮده و از اﯾﻦ طـﺮﯾﻖ ﺑـﮫ روﻧـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓـﺮاد در ﺗـﻤﺎس و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ TPH .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮏ ﻓـﺮم ﻧـﻈﺮﺳﻨﺠﯽ آﻧـﻼﯾﻦ ﺑـﺮای
ﺟـﻤﻊ آوری اطـﻼﻋـﺎت درﺑـﺎره ﻧـﺤﻮه اﺑـﺘﻼی اﻓـﺮاد ﺑـﮫ ﺑﯿﻤﺎری اﺳـﺘﻔﺎده ﺧـﻮاھـﺪ ﮐﺮد ﺗـﺎ ﺑـﮫ ﮐﺎھـﺶ اﻧـﺘﺸﺎر  COVID-19در ﺷﮭـﺮﻣـﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 TPHھـﻤﭽﻨﺎن ﺑـﮫ ﺑـﺮرﺳﯽ و واﮐﻨﺶ و اﻗـﺪام در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﯿﻮع در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنھـﺎ ،ﻣـﺮاﮐﺰ ﻣـﺮاﻗـﺒﺖ طـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت ،آﺳـﺎﯾﺸﮕﺎھـﮭﺎی ﺑـﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن،
ﺷﻠﺘﺮھﺎ ،ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد.
وﻗﺘﯽ ﺗـﻌﺪاد ﻣـﻮارد  COVID-19در ﺗـﻮرﻧـﺘﻮ ﺑـﮫ ﺳـﻄﺢ ﻗـﺎﺑـﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑـﺎزﮔـﺮدد TPH ،روﻧـﺪ ﻋـﺎدی ردﯾﺎﺑﯽ ﺗـﻤﺎس ﺧـﻮد را از ﺳـﺮ ﺧـﻮاھـﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
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