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Шановні батьки/опікуни! 
 
Щодо: зменшення поширення респіраторних вірусів  
 

На вулиці холоднішає, і серед дітей пришвидшилося поширення респіраторних вірусів, 
у тому числі респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ), грипу та COVID-19. Ці три 
віруси отримали назву «Потрійна загроза» (Triple Threat), бо вони можуть 
призводити до серйозних захворювань, особливо у дітей віком до 5 років і людей з 
іншими захворюваннями. 
  
Останнім часом до лікарень потрапляє більше, ніж зазвичай, дітей, які хворіють на 
один чи декілька з цих вірусів. Управління охорони здоров'я Торонто наполегливо 
рекомендує використовувати комплексний захист, щоб убезпечити дітей і дорослих 
від цих загроз:  
 

 Використання масок. Носіть щільну маску в усіх громадських приміщеннях, 

включаючи школи й дитячі садки. Дітям віком до 2 років і дітям з медичними 
протипоказаннями носити маску не рекомендується. 
 

 Вакцинація. Дітям віком від 6 місяців і дорослим слід отримати всі 
рекомендовані вакцини проти COVID-19, у тому числі осінню бустерну дозу 
(для дітей віком від 5 років і дорослих) та осінню вакцину проти грипу. Усі діти 

віком від 5 років і дорослі можуть отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-
19 і вакцину проти грипу за один раз. 

 

 Залишайтеся вдома, якщо захворіли. Заповнюйте цю форму щоденної 
перевірки симптомів для вашої дитини. Залишайте дитину вдома навіть з 

легкими симптомами, доки вона не почуватиметься краще. 
 

 Мийте руки. Часто користуйтеся дезінфекційним засобом для рук. 
 

 Обробляйте поверхні. Протирайте поверхні, до яких часто торкаються. 
 

Зателефонуйте за номером 811 або поговоріть з лікарем вашої дитини, якщо у вас 
виникли питання з приводу її здоров'я. Якщо ваша дитина захворіла, тут ви можете 

знайти інформацію про те, як доглядати за нею. 
 

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.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
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Ми всі можемо подбати про наші родини й шкільні спільноти, обмеживши поширення 
респіраторних вірусів. Зупиняючи поширення вірусів, ми також допомагаємо нашій 
системі охорони здоров'я залишатися спроможною лікувати хворих. 
 
З повагою,  

 
Ніколь Велч 
Директорка по роботі з дітьми та молоддю, 
головна лікарка з медсестринства 


