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  های دستگاه تنفسی موضوع: کاهش گسترش ویروس
 

، آنفوالنزا (RSV)سیشیال تنفسی  های دستگاه تنفسی در بین کودکان مثل ویروس سین با سردتر شدن هوا، میزان ابتال به ویروس
 5به ویژه کودکان زیر  توانند شوند چون می محسوب می گانه 3تهدیدهای ویروس  3افزایش یافته است. این  COVID-19و 

 سال و افراد بیمار را به نوع شدید بیماری مبتال کنند.
  

شوند.  نسبت به روزهای عادی بیشتر مجبور به بستری در بیمارستان می ،فوق  ویروسیا چند   اخیراً کودکان مبتال به یک
برای دور نگه داشتن کودکان و سایر افراد از خطر  اقدامات پیشگیرانهکند که رعایت  سازمان بهداشت عمومی تورنتو تاکید می

 ضروری است: 
 

 :که مناسب صورت شما است استفاده  ماسکیها از  های سربسته عمومی مثل مدارس و کودکستان در مکان ماسک زدن
توانند ماسک بزنند از ماسک  سال یا افرادی که با توجه به دالیل پزشکی نمی 2شود که کودکان زیر  کنید. توصیه نمی

 استفاده کنند.  
 

 :واکسن ماهه و بزرگتر باید  6ی افراد از کودکان تمام واکسیناسیون هایCOVID-19  خود را مثل دوز یادآور
ساله و بزرگتر  5فصل پاییز را کامل تزریق کنند. افراد  واکسن آنفوالنزاساله و بزرگتر و  5مخصوص افراد 

 زمان تزریق کنند.  خود را هم و واکسن آنفوالنزای COVID-19توانند بدون نگرانی واکسن یادآور  می
 

  :وضعیت کودک خود را تحت نظر  راهنمای چک کردن روزانه عالئم با توجه بهماندن در خانه در صورت بیماری

ه باشید. حتی در صورت خفیف بودن عالئم و تا زمان بهبودی نسبی به فرزند خود اجازه ندهید که خانه را ترک داشت
 کند.

 

 های خود را  برای این کار مرتب از محلول ضدعفونی کننده دست استفاده کنید یا دست های خود را تمیز کنید: دست
 بشویید.

 

 :شوند تمیز کنید. میسطوحی را که مشترکاً لمس  تمیز کردن سطوح 

 
های پزشکی فرزند خود تماس بگیرید. در یا مسئول مراقبت 811اگر سوالی درباره وضعیت پزشکی کودک خود دارید با 

اطالعات بیشتری درباره چگونگی مراقبت از فرزند خود بدست  لینکتوانید در این  صورت ابتالی فرزند شما به بیماری می

 بیاورید. 
 

و اعضای مدرسه خود کمک کنیم.   توانیم به خانواده های دستگاه تنفسی می همگی ما با مشارکت در کاهش انتشار ویروس
 تواند بدون وقفه به افراد بیمار خدمات دهد.    میکنیم که سیستم درمانی ما  ها تضمین می همچنین، با کاهش انتشار این ویروس

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
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 با احترام، 

 
 نیکول ولچ

 پرستاری( و مسئول ارشد Child and Youth Responseمدیر بخش کمک به کودکان و جوانان )


