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 (۱۹-دید )کوویروس جدیاطالعات کرونا و یبه روز رسان                
 ز،یپرستان عزن و سریوالد

( را در ۱۹-دید )کوویجد یروس کرونایبه روز شده در مورد و یماه مارچ، راهنما یش رویالت پیبا در نظر گرفتن تعط

در منطقه هالتون وجود نداشته است و احتمال خطر در منطقه ما  ید شده اییچ مورد تایدهم. تا به امروز ه یارتان قرار میاخت

ان یدر جر www.halton.ca/coronavirusت یبه وب سا یاپیم با مراجعه پیکن یق مین است.  ما شما را تشوییپاکماکان 

 د.ین اخبار قرار داشته باشیدتریجد

اگر چه  تعداد شود.  ینمه یتوص ۱۹-دیاز کوو یریشگیمدارس جهت پ یلیتعط ین مقطع زمانید که در ایلطفا توجه داشته باش

به عفونت در مدارس  یافتاده و خطر ابتالیع اتفاق نیدر سطح وس یدر حال حاضر انتقال محل افته است،یش یزااف موارد در کانادا

 ن است.ییپا

 مربوط به سفر یه هایتوص

به روز کردن اطالعاتشان در مورد مناطق تحت  یبرا یستین بایماه مارچ، دانش آموزان و والد یش رویالت پیبه تعطبا توجه 

از  شود یه می. به همه توصمراجعه کنند advisories  travel سفر یه هایتوص یبرات دولت کانادا یبه سا ۱۹-دیر کوویتاث

رعبارت بوده اند از: یست مناطق تحت تاثیل ۲۰۲۰مارچ  ۳خ یکنند. در تار یر خودداریبه مناطق تحت تاث یرضروریغ یسفرها

 .یا، سنگاپور و کره جنوبیتالیپن، اران، ژایان، هنک کنگ، یچ

 گردند یکه از سفر باز م یمسافران

را  یماریب یم و نشانه هایروز عال ۱۴مدت  یشود بعد از بازگشت از سفر برا یروند درخواست م یکه به سفر م یتمام کسان از

 است. یا  مشکل تنفسی /شامل تب، سرفه  و۱۹ -دیابتال به  کوو یکنند. نشانه ها یابیدر خود ره

 یکه در رده بند یگریشود. تنها منطقه د یکه در آن خطر تماس باالست در نظر گرفته م یران در حال حاضر به عنوان کشوریا

گردند  یباز م رانیاا ی یاستان هووبکه از  ین مسافرانین است. بنابر ایدر چ یتماس قرار دارد استان هووب یمناطق با خطر باال

نه کرده و به محض ورود اداره بهداشت یروز پس از بازگشت، صرفنظر از وجود عالیم، خود را قرنط ۱۴ت به مدت سیبا یم

 ند. یمنطقه هالتون را مطلع نما یعموم

 ۱۴تا  یماریب یم و نشانه هایاز نظر عال یستیبا  ۱۹areas  impacted-دیر کوویر مناطق تحت تاثیمسافران بازگشته از سا

نه کرده و اداره بهداشت یعا خود را قرنطیظاهر شد سر یقرار دهند. اگرعالمت یشخص یابیروز بعد از سفر خود را تحت ارز

ر عالمت دار شد لطفا فورا یاز افراد خانوار بعد از بازگشت از مناطق تحت تاث یر کسند. اگیمنطقه هالتون را مطلع نما یعموم

،  و ۳۱۱منطقه هالتون با شماره  تلفن  ینموده و فورا با اداره بهداشت عموم ینه کرده، از رفتن به مدرسه خودداریخود را قرنط

 د.یتماس حاصل نما  ۱ - ۸۶۶ - ۴۴۲ - ۵۸۶۶گان  یا با شماره رای

آن را  ۱۹-دیص کوویش تشخیاز به انجام آزمایه و در صورت نیالزم را ارا یها ییمنطقه هالتون راهنما یاره بهداشت عموماد

جه یکه نت یز ممکن است خواسته شود تا زمانید که از افراد خانوار فرد عالمتدار نیل خواهد نمود. لطفا توجه داشته باشیتسه

 نه کنند. ینه قرنطش مشخص نشده است خود را در خایآزما

 

 م:یکن یریجلوگ یدستگاه تنفس یروس هایچگونه از انتشار و

 عبارتند از: ۱۹-دیر کووینظ یقابل انتقال از دستگاه تنفس یروس هایاز انتشار و یریجلوگ ین راه برایبهتر

 دییکه الکل دارند بشو ییکننده ها یا ضدعفونیخود را با دقت با آب و صابون  یدست ها 

 ا ین خود عطسه یا  آستید در بازو و یهمراه ندار ید. اگر دستمال کاغذیخود را بپوشان ینیا عطسه، دهان و بیام سرفه هنگ

 د.یسرفه کن

 د یز کنیو تم یاجسام و سطوح را به طور مرتب ضدعفون 

 دیم در خانه بمانید تا زمان برطرف شدن عالیمار هستیاگر ب 

د یافت اطالعات جدیمنطقه هالتون به محض در یت است. اداره بهداشت عمومین اولویباالتر ما یو سالمت جامعه برا یتندرست

 دهد. یار شما  قرار میآنها را در اخت

 

 یده مقانیدکتر حم

 ۲۰۲۰مارچ  ۴  -است اداره بهداشت، منطقه هالتون یر
 

http://www.halton.ca/coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html#ath
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html#ath
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/covid-19-affected-areas-list.html

