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  ٢٠١۹ویروس جدید کرونای  –پیام به پدران و مادران 

 

 پدران ، مادران و سرپرستان عزیز،

، از رسانه ها شنیده اید، اوائل این ماه یک ویروس جدید کرونا که منشاء شیوع ذات الریه هستهمان طور که احتمالن 

یوهان در چین بوده است. این ویروس در حال حاضر به عنوان  ]استان [محل شناسائی این ویروس جدید  شناسائی شده است.

 شناخته می شود. .n CoV – 2019ویروس جدید کرونا و یا به شکل اختصار 

این ویروس به سرعت شایع شده است. با این حال بیشتر موارد شناخته شده در چین و تعدادی در سایر کشور ها از جمله: 

بریتانیای کبیر، ایاالت متحده آمریکا و کانادا بوده است. دو مورد تائید شده در کانادا در تورونتوی تایلند، ژاپن، کره جنوبی، 

یوهان چین، همان جائی که ویروس از آن سرچشمه گرفته  ]استان [اونتاریو می باشند. هردوی این دو شخص اخیرن به 

 است، مسافرت کرده اند و در حال حاضر در قرنطینه هستند.

در حال حاضر، دارد که توجه داشته باشیم که در منطقه هالتون موارد گزارش شده از این ویروس وجود ندارد.  اهمیت

 کم تشخیص داده است.در حد  از این ویروسسازمان بهداشت عمومی کانادا خطر پذیری سالمت عمومی کانادا را 

 ویروس کرونا چیست؟

ند که در انسان ها نشانه هائی خفیف تا متوسط از بیماری تنفسی ایجاد ویروس های کرونا یک خانواده از ویروس ها هست

) به عنوان مثال سرما خوردگی عمومی( به خودی می کنند. بیشتر آدم ها که مبتال به بیماری ناشی از ویروس کرونا هستند 

 خود شفا می یابند.

باعث بیماری جدی می شوند.بعضی از ویروس های اما، بعضی از ویروس های کرونا به عنوان عواملی شناخته شده اند که 

انسانی کرونا به سرعت بین آدم ها شایع می شوند، در حالی که سایر آن ها به این گونه رفتار نمی کنند. هنوز تشخیص داده 

با چه سهولتی بین آدم ها شایع می شود، ولی انتقال شخص به شخص این ویروس  .n CoV – 2019ویروس نشده است که 

 تا به حال محدود بوده است.

 چه عالمت هائی دارد؟ .n CoV – 2019ویروس 

 می باشند. خیلی شبیه عالئم بیماری آنفلوآنزا.، مشکالت تنفسی، و تب،سرفهشامل:  .n CoV – 2019نشانه های عفونت 

 باال هست. ه است،و کسانی که سیستم های ایمنی آن ها ضعیف شد مسنافراد مورد درجدی خطر پذیری بیماری 

یوهان چین سفر کرده است و عالمت های باال در او مشاهده   ]استان [اگر شما و یا یکی ازاعضای خانواده شما اخیرن به  

 ۹٠٥-٨٢٥-٦٠٠٠، ٣١١می شوند، باید از تماس با دیگران احتراز کنید و با بخش سالمت عمومی منطقه هالتون با شماره 

تماس حاصل فرمائید. هرکس که بیماری شدید دارد باید توجه و آزمایش فوری  ١-٨٦٦-٤٤٢-٥٨٦٦و یا شماره مجانی 

 پزشکی را طلب کند.
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 جلوگیری کنیم .n CoV – 2019چگونه از شیوع ویروس های تنفسی نظیر

 ، ما موارد ذیل را توصیه می کنیم:.n CoV – 2019برای کمک به جلوگیری از شیوع ویروس های تنفسی از جمله 

  ضد عفونی کننده های پایه الکل استفاده به طور مرتب دست های خود را حسابی با آب و صابون بشوئید و یا از

 کنید،

 ،وقتی سرفه و یا عطسه می کنید دهان خود را بپوشانید 

 ،اگر دستمالی در دسترس ندارید، به سمت آستین و یا صاعد خود سرفه و یا عطسه کنید 

 شیاء را به طور منظم تمیز و ضد عفونی کنید، و سطح های در دسترس و نیز ا 

 اگر شما و یا هریک از اعضای خانواده شما بیمار هستید، در خانه بمانید 

 

  طالعات بیشترا

 در سایت های ذیل موجود هست: .n CoV – 2019اطالعات بیشر در باره 

 سازمان سالمت عمومی کانادا-   -https://www.canada.ca/en/public

infection.html-coronavirus-novel-health/services/diseases/2019  

 وزارت بهداشت اونتاریو-  www.ontario.ca/coronavirus 

 خدماتسازمان منطقه ای بهداشت هالتون با وزارت بهداشت، و سازمان بهداشت عمومی اونتاریو و نیز با تدارک کنندگان 

بهداشتی همکاری تنگاتنگ دارد تا اوضاع را رصد و اقدام مناسب اعمال کند. برای دریافت پاسخ سئوالت بیشتر در 

تماس حاصل ١-٨٦٦-٤٤٢-٥٨٦٦و یا شماره مجانی  ۹٠٥-٨٢٥-٦٠٠٠، ٣١١رابطه با سالمت عمومی، لطفن  با 

 فرمائید.

مادامی که اطالعات جدید کسب کنیم شما را به طور مستمر به هنگام  جامعه ما باالترین اولویت ما هست. رفاهسالمت و 

 نگه خواهیم داشت.

 دکتر حمیده مقانی، 

 مسئول پزشکی سازمان سالمت هالتون،

 ٢٠٢٠ژانویه  ٢٧
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