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Mart 12, 2020 
 
Re: COVID-19 için Geliştirilmiş Halk Sağlığı Önlemleri  

 
COVID-19'un küresel salgın olarak gelişmeye devam ederken, tüm Ontario sakinlerinden 

önümüzdeki haftalarda kendilerini COVID-19'dan korumak ve Ontario'daki yayılımını hafifletmek için 

derhal bir dizi gelişmiş önlem almasını istiyorum.. 
 

Bugün itibariyle, COVID-19'un klinik riski hakkındaki değerlendirmeme dayanarak Ontario halkına 

Kanada dışındaki tüm zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Küçük 

çocuklarda son zamanlarda yaşadığımız olumlu vakaların ışığında, Kanada dışında çocuklarla 

seyahat etmeye karar verirseniz, dönüşten sonra 14 günlük bir süre boyunca kendi kendine tecrit 

etmeleri gerekecektir.Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ontario'daki tüm devlet okullarını Mart Tatili’ndan 

sonraki iki hafta boyunca kapatma kararını destekliyorum. Ayrıca, kolejlerin ve üniversitelerin 

hizmet sunmak için hemen sanal seçeneklere bakmasını rica ediyorum.. 
 

Uzun süreli bakım ve huzurevleri hakkındaki son rehberimize benzer şekilde, tüm lisanslı çocuk 

bakım merkezlerinden bakanlığa bağlı olarak COVID-19 ile ilişkili olabilecek herhangi bir belirti ve 

seyahat geçmişi olan çocukları,Velilerii, personeli ve ziyaretçileri aktif bir şekilde, vaka tanımı, 

taramalarını istiyorum.. COVID-19'u çocuk bakım alanlarımızdan uzak tutmamız çok önemlidir. 

Ayrıca, 250'den fazla çalışandan oluşan büyük olayların ve halka açık toplantıların derhal askıya 

alınmasını tavsiye ediyorum. Daha küçük toplantılar hakkında soruları olan organizatörlerin yerel 

halk sağlığı birimlerine başvurmaları teşvik edilir. Tüm Ontaryoluları, halka açık toplantılara katılma 

riskini tanımaya ve hastalığın yayılmasını yönetmeye yönelik bir sonraki duyuruya kadar mümkün 

olduğunca sosyal mesafeyi uygulamaya çağırıyorum. Hizmet sunmaya devam etmek için sanal 

seçeneklerden yararlanabilecek kuruluşların bunu yapması şiddetle tavsiye ediyorum. 
 

Tüm Ontaryolılara, sağlıklarını korumak için her gün yapmaları gereken eylemler olduğunu 

hatırlatmak istiyorum, Bunlar: 

 Ellerinizi sık sık sabun ve su veya alkol bazlı el dezenfektanı ile yıkamak 

 Giyisi kolu’na hapşırma ve öksürme 

 Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmaktan kaçının 

 hasta insanlarla temastan kaçının 

 hastalanırsanız evinizde kalın. Özellikle, uzun süreli bakım, huzurevi veya başka bir 

cemaat yaşam durumunu ziyaret etmeyin. 
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COVID-19 hastalarının çoğunda hafif hastalık görülür. Bu nedenle Ontario halkı, hastalığın 

başkalarına yayılmasını önlemek için hasta olduklarında evde kalmaları hayati önem taşımaktadır.. 

Dün, hükümet, evde bakımınızı yönetmek  ve gerektiğinde nasıl ve nerede daha fazla bakım ve test 

isteyebileceğiniz konusunda size tavsiyelerde bulunmak için yeni tedbirlerin uygulandığını duyurdu.. 
 

Bir değerlendirme merkezinde veya başka bir yerde daha fazla bakım ve potansiyel test yapmanız 

için size yardımcı olacak çevrimiçi ve telefon kaynakları bulunacaktır. lütfen değerlendirme 

merkezine gitmeden önce bu kaynaklara danışın. Virüs ve nasıl bakım aranacağı hakkında daha 

fazla bilgi için lütfen Ontario'nun COVID-19 web sitesindeki website  güncellemeleri kontrol edin. 
 

Bu önlemlerin düzenli rutininizden ciddi bir düzeltme yarattığını biliyorum, ancak önümüzdeki 

haftalarda COVID-19'un Ontario'daki yayılmasını yönetmek ve en savunmasız popülasyonlarımızı 

korumak için kritik olacaklar. Önümüzdeki haftalarda tüm Ontaryolular bu halk sağlığı önlemleri ile 

işbirliği yapmaya çağırıyorum  ve COVID-19'un yayılması ve Ontario'nun yanıt vermek için aldığı 

önlemler konusunda düzenli güncellemeler sunmaya devam edeceğim. 

 
 

Saygılarımla, 
 

 

 
 
 
David Williams, MD, MHSc, FRCPS 
Sağlık Genel Müdürü 

 
Attachments 

 
c: Peter Donnelly, President and Chief Executive Officer, Public Health Ontario 
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https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus

