
 
 

  

 

 

 
 

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

 

مارچ  ۷ساله که روز شنبه  ۳۲ یدر خانم یماریم بید شده است. روز دوشنبه، عالیدر منطقه هالتون تائ ۱۹-دیکوون مورد یرسانم اول یبه اطالع م

ش یمورد آزما (HHS) ینسکیجورو -لتون یهم یمارستان علوم پزشکیمارچ در ب ۹بازگشته، ظاهر شده و در همان روز دوشنبه  ییاز سفر هاوا

ت یمارستان مربوطه با رعایکند. ب یم ینگتون زندگیمارستان است و در برلیهمان ب یسالمت یمقدم مراقبت هاقرار گرفته است. او از کارکنان خط 

نه یمار در حال حاضر در منزل خود در قرنطیرا انجام داده است. ب یابیش و ارزیاستاندارد شامل آزما ییاجرا یه هایرو یاطیه اقدامات احتیکل

 باشد. یم یشخص

ه یم تا کلیده یو شهروندان ادامه م ی، استانیمحل یبا مقامات بهداشت ین است. ما به همکارییعفونت در منطقه هالتون همچنان پااحتمال ابتال به 

م. ما یکن یابیق احتمال خطر را ارزین طریو از ا ییبه آنها وجود دارد شناسا یماریت بیمار در تماس بوده اند و احتمال سرایرا که با فرد ب یافراد

 د.یشته باشن اخبار قرار دایدتریان جدیدر جر  www.halton.ca/coronavirusت یبه وب سا یاپیم با مراجعه پیکن یق میرا تشو شما

 

 مربوط به سفر یه هایتوص 

 ۱۹-دیر کوویبه روز کردن اطالعاتشان در مورد مناطق تحت تاث یبرا یستین بایماه مارچ، دانش آموزان و والد یش رویالت پیبا توجه به تعط

                                                  کانادا یمراجعه کنند.  اداره سالمت عموم travel advice سفر یه هایتوص یت دولت کانادا برایبه سا

 (Public Health Agency of Canada) از سفر با هرنوع  ۱۹-دیکوو یماریوع ادامه دار بیل شیکند بدل یه میها توص ییبه همه کانادا

 یحیتفر یها یکشت ین مسافران در رویل فاصله کم بید به دلیروس جدیکروناو شامل یدستگاه تنفس یروس هایوند. یجتناب نماا یحیتفر یکشت

  ابند.ین آنها انتشار یتوانند به سرعت ب یم

 

 گردند یکه از سفر باز م یمسافران

 یم و نشانه هایروز عال ۱۴مدت  یعد از بازگشت به کانادا براکند ب یه میروند توص یکه به سفر م یکسان تمامکانادا به  یاداره سالمت عموم

 یماریم بیک از افراد خانوار که عالیاست. هر  یا  مشکل تنفسی /شامل  تب، سرفه  و۱۹ -دیکوو  یکنند. نشانه ها یابیرا در خود ره یماریب

ک داشته یبوده تماس نزد ۱۹-دیکه مبتال به کوو یبا فردا ی خارج از کانادا سفر کرده بود  یروز گذشته به هر نقطه ا ۱۴ یدر طو  را داشت

،  ۳۱۱منطقه هالتون با شماره  تلفن  یو فورا با اداره بهداشت عموم نموده یخوددارنه کند،  از رفتن به مدرسه یخود را در خانه قرنط یستیبا

ندارند  یمیکه به خارج از کانادا سفر کرده اند و عال ید. دانش آموزانیتماس حاصل نما  ۱ - ۸۶۶ - ۴۴۲ - ۵۸۶۶گان یا با شماره رایو 

 نه کنند. یست خود را در خانه قرنطیتوانند به مدرسه رفتن ادامه دهند و الزم نیم

 

 ۱۹-دیم با مورد ثابت شده مبتال به کوویتماس مستق

ه افراد خانوار فرد ین کلیبوده اند و همچن یماریبک با مورد ثابت شده یرا که در تماس نزد یمنطقه هالتون تمام افراد یاداره بهداشت عموم

 یبوده است از و ۱۹-دید شده مبتال به کووییمار تایم با بیدر تماس مستق یدهد. اگر مشخص شود که فردیقرار م یمار را تحت بررسیب

م داشته اند یبا فرد مبتال تماس مستقاست که  یفقط در مورد کسان ینه شخصینه کند. قرنطیروز قرنط ۱۴شود که خود را به مدت  یدرخواست م

م یتصم ینکه  اداره بهداشت عمومیتوانند به مدرسه بروند مگر ا یم ین خانواریشود. دانش آموزان عضو چن ینم   یو شامل افراد خانواده و

 رد.یبگ یگرید

 

 میکن یریجلوگ یدستگاه تنفس یروس هایچگونه از انتشار و

 عبارتند از: ۱۹-دیر کووینظ یقابل انتقال از دستگاه تنفس یروس هایشار واز انت یریجلوگ ین راه برایبهتر

 دیاستفاده کن ٪۶۰-۹۰  یدست الکل یکننده ها یا از ضدعفونید و ییخود را بطور متناوب با آب و صابون بشو یدست ها -

 دین خود بپوشانیا آستی یخود را با دستمال کاغذ ینیا عطسه، دهان و بیهنگام سرفه  -

 دیو دهانتان دست نزن ینیتان به چشمها، بیقبل از شستن دستها -

 د یز کنیشوند تم یرا که دائما بطور مشترک استفاده م یسطوح -

د آنها را در یافت اطالعات جدیمنطقه هالتون به محض در یت است. اداره بهداشت عمومین اولویما باالتر یو سالمت جامعه برا یتندرست

 دهد. یار شما  قرار میاخت

 

 یده مقانیدکتر حم

  است اداره بهداشت، منطقه هالتونیر
  ۲۰۲۰مارچ  ۱۱

 
 

 

Farsi 

http://www.halton.ca/coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html

