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 (۱۹-)کووید ویروس جدید کرونا اتاطالعروز رسانی  هب 
 

 

 ،پرستان عزیزالدین و سرو

 

با تشخیص داده شدن . ( را در اختیارتان قرار می دهم۱۹-اطالعات به روز شده در مورد ویروس کرونای جدید )کوویددیگریک بار 

موارد جدید در چندین کشور شرایط همچنان در حال تغییر است. من می خواهم تکرار کنم که تا به امروز هیچ مورد تایید شده ای در 

، ما شما را تشویق می کنیم با مراجعه پایین استکماکان  مامنطقه  با وجود اینکه احتمال خطر درمنطقه هالتون وجود نداشته است. 

 در جریان جدیدترین اخبار قرار داشته باشید. halton.ca/coronavirusبه وب سایت پیاپی 

 

مشکل تنفسی است. در حال حاضر هیچ درمان و واکسن خاصی برای  یا  شامل تب یا سرفه ۱۹-کوویدنشانه های ابتال به عفونت  

 جدید خودبخود بهبود می یابند.  کرونا ویروسوجود ندارد. بیشتر افراد مبتال به  کرونا ویروسعفونت 

 

 توصیه های بهداشتی برای مسافران

توصیه های به سایت دولت کانادا برای  ۱۹-لطفا قبل از سفر برای دستیابی به جدیدترین اطالعات در مورد مناطق تحت تاثیر کووید

شامل چین، هنک کنگ، ایران، ق اطمن این ۲۰۲۰فوریه  ۲۹د. تا تاریخ مراجعه کنی  advisory health travel  بهداشتی سفر

 پن، سنگاپور و کره جنوبی هستند.ایتالیا، ژا

 

ارزیابی تحت بعد از سفر خود را  روز ۱۴از نظر عالیم بیماری تا  بایستی ۱۹-همه مسافران بازگشته از مناطق تحت تاثیر کووید

و یا با شماره  ۹۰۵ - ۸۲۵ - ۶۰۰۰ ،۳۱۱ ظاهر شد سریعا خود را قرنطینه کرده و با شماره  تلفن اگرعالمتی شخصی قرار دهند.

 اداره بهداشت عمومی منطقه هالتون  تماس بگیرند.  ۱ - ۸۶۶ - ۴۴۲ - ۵۸۶۶رایگان  

 

 چگونه از انتشار ویروس های دستگاه تنفسی جلوگیری کنیم:

 عبارتند از: ۱۹-کوویدس های قابل انتقال از دستگاه تنفسی نظیر بهترین راه برای جلوگیری از انتشار ویرو

 دست های خود را با دقت با آب و صابون یا ضدعفونی کننده هایی که الکل دارند بشویید 

   آستین خود عطسه یا هنگام سرفه یا عطسه کردن دهان و بینی خود را بپوشانید. اگر دستمال کاغذی همراه ندارید در بازو و یا

 فه کنید.سر

  اجسام و سطوح را به طور مرتب ضدعفونی و تمیز کنید 

  در خانه بمانیدتا زمان برطرف شدن عالیم اگر بیمار هستید 

اداره بهداشت عمومی منطقه هالتون به محض دریافت اطالعات جدید آنها تندرستی و سالمت جامعه برای ما باالترین اولویت است. 

 .دهدمی قرار  را در اختیار شما 

 

 دکتر حمیده مقانی

 منطقه هالتون ،یاست اداره بهداشتر

    ۲۰۲۰ فوریه ۲۹

https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Diseases-Infections/New-Coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/covid-19-affected-areas-list.html

