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 پدر/مادر/سرپرست محترم،
 

 تنفسیجواب: وقایه از نشر ویروس های 
 

مصاب شده اند.  19-، انفلونزا و کووید(RSV)شدن هوا، اطفال زیادتری به ویروس های تنفسی مثل ویروس حجروی تنفسی تر  سرد با
نام گرفته اند چراکه می توانند شخص را شدیداً مریض بسازند، خصوصاً اگر اطفال خردتر از پنج ساله،  "خطر سه گانه"این سه ویروس، 

 اشخاص پیر و اشخاصی که مریضی های دیگر دارند، به آن مصاب گردند. 
  

می شوند،  تعداد اطفالی که بخاطر مصاب شدن به یک یا اضافه تر از یکی از این ویروس ها، در شفاخانه بستری طی هفته های اخیر، 
را توصیه می  الیه های حفاظت. اداره صحت عامه تورنتو برای کمک به حفظ سالمت اطفال و دیگران، اضافه تر از حد معمول بوده است

 کند:
 

 :سال و کسانی  2بپوشید. اطفال خردتر از  اندازه ماسکدر داخل جاهایی مثل مکتب یا مرکز مراقبت از اطفال،  ماسک بپوشید

 منع کرده است، خوب است که ماسک نپوشند. از ماسک که داکتر آنها را 
 

 مربوطه را تطبیق  19-ی کوویدواکسین هاماه یا بیشتر است باید تمام  6هر شخصی که عمر وی  :واکسین ها را تطبیق کنید

ساله یا کالن تر هستند باید آن را تطبیق کنند؛ و واکسین انفلونزا.  5خزانی که تمام کسانی که  بوسترکرده باشد، از جمله واکسین 
 را یکجای تطبیق کنند. واکسین انفلونزاو  19-کوویدبوستر سال یا کالن تر است، می توانند واکسین  5کسانی که عمر آنها 

 

 

  حتی اگر داریدرا برای طفل تان انجام بدهید. طفل تان را در خانه نگه  بررسی روزانه عالئم :بمانیداگر مریض هستید، خانه ،

 صحتش خوبتر شود. عالئم مریضی اش خفیف باشد، و تا زمانی که 
 

 :همیشه دست های خود را بشویید و یا ضدعفونی کننده دست استعمال کنید. دست های خود را بشویید 

 

  قسمت هایی از خانه که زیادتر به آنها دست می زنید را پاک کنید. را پاک کنید: سطوحتمام 
 

زنگ بزنید و یا آن را با تأمین کننده مراقبت های صحی طفل تان مشوره  811اگر در قسمت صحت طفل تان کدام سوال دارید، به نمبر 
 می توانید معلومات حاصل کنید درباره اینکه چطور از او مراقبت نمایید. اینجااز کنید. اگر طفل تان مریض است، 

 
ما همگی می توانیم با وقایه از نشر ویروس های تنفسی، از فامیل ها و مکاتب خود مراقبت کنیم. وقتی که از نشر ویروس ها وقایه می 

 کنیم، امکان حفظ دسترسی مریضان به خدمات صحی دولتی را هم فراهم می سازیم. 

 
 با احترام،

 
 (Nicole Welchنیکول ولش )

 نوجوانان و مأمور عالی مراقبت سرپرست رسیدگی به اطفال و

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/994c-Screening-Questionnaire-Child-Care-Day-Camp-School.pdf
https://www.pharmacists.ca/cpha-ca/function/utilities/pdf-server.cfm?thefile=/cpha-on-the-issues/Pain-medication-Information-for-families-and-caregivers_Final.pdf&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=practice&utm_content=kidsfeverpain

