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  دوستان و همسايگان عزيز، 

در سراسر   COVID-19از شما برای کمک به پيشگيری از گسترش 
متأسفانه، ما در زمان بحرانی از شرايط اضطراری  مان متشکريم.جامعه

) Stay-at-Home Orderمانيم (سوم هستيم و دستور استانی در خانه ب
   هم اکنون در حال اجرا است.

اکنون، بيش از هر زمان ديگر، ما به احساس مسئوليت مشترک در قبال 
  های استانی برای کنترل اين ويروس وابسته هستيم.  بخشنامه

قطع زمانی ديگری از زمان  نسبت به هر م های ويژه، تحت فشار شديد هستند.های ما از نظر ظرفيت بخش مراقبتبيمارستان
های بيشتری در در انتاريو، انتقال گسترده ويروس در جامعه و پذيرش COVID-19گيری، هم اکنون شاهد باالترين تعداد موارد همه

های  تر است، تعداد موارد بستری در مراقبت، که به محل زندگی ما نزديکLakeridge Healthدر  های ويژه هستيم.بخش مراقبت
تر اينکه، اين نگران کننده است. 2يا  1) بيش از هر مقطعی در موج Durhamهای پزشکی در منطقه دورهام (ژه و پذيرشوي

  ها همچنان در حال افزايش هستند.پذيرش

همچنين نقش   که -کارمندان و پزشکان ما  کند، ما همچنان در حال يافتن راه حل هستيم.اما با وجود فشارهايی که پاندمی بر ما وارد می
های با کيفيت و ايمن با  هر روز برای ارائه مراقبت -شان دارند والدين، شريک زندگی، خواهر و برادر، پسر و دختر را نيز در خانواده

کنند که در صورت لزوم بتوانند منابع  بيمارستانهای انتاريو در قالب يک سيستم کار می شوند.عطوفت و مهربانی سر کار حاضر می
عالوه بر اين، ما در حال کار با شرکای محلی خود در زمينه  را به اشتراک بگذارند و بين بيماران و مراکز تبادل نيرو کنند. خود

   سالمت هستيم تا بتوانيم ساکنان منطقه دورهام را هرچه بيشتر و هرچه سريعتر واکسينه کنيم.

   های فوری و اضطراریتضمين توانايی ما در ارائه مراقبت
ها و کارکنان،  برای اطمينان از ايمنی بيماران، خانواده Lakeridge Healthگيری به سرعت در حال پيشرفت است و ضعيت همهو

   کند.گيری میای تصميمبه صورت لحظه
 

ه های حساس بهای اورژانسی و همچنين جراحی های غير اورژانسی که در اولويت هستند و جراحیدر اين مقطع زمانی، جراحی
های فوری و اضطراری،  اما ما برای حفظ توانايی خود در ارائه مراقبت های سرطان، همچنان انجام خواهند شد.زمان، مانند جراحی

های ايکس، امور مربوط به  اين محدوديت همچنين خدماتی مثل اشعه کنيم.کليه خدمات غيرفوريتی و غير اضطراری را محدود می
   گيرد.پزشکی سرپايی ديگر را نيز در بر میخون، توانبخشی، و اقدامات 

 
فضا و کارکنان خود برای خدمت به بيمارانی که در حال حاضر داريم و کسانی که  -هابا اين کار، ما ظرفيت بيشتری را در بيمارستان

   کنيم. های آينده ببينيم، ايجاد میانتظار داريم در هفته
 

  شودمحدود می  يابد همچنان ادامه می

 های فوری و اورژانسیحیجرا   
 های حساس به های غير اورژانسی و جراحیجراحی

های سرطان، در اولويت زمان، به عنوان مثال جراحی
  هستند.

  ،خدمات غير فوريتی، غير اورژانسی به عنوان مثال
  تعويض مفصل ران.

 های ايکس، امور مربوط به خون،  خدمات سيار مثل اشعه
  کی سرپايی ديگر.توانبخشی، و اقدامات پزش

 
 

با اين حال، ما نيازهای   دانيم که محدود کردن خدمات غير فوريتی و غير اورژانسی برای بسياری از افراد مخل خواهد بود.ما می
 کنيم و اميدواريم که بتوانيم اين خدمات را به زودی از سر بگيريم. مربوط به ظرفيت خود را به صورت روزانه ارزيابی می
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   کسن خود را رزرو کنيدوقت وا
کند که به جز برای اهداف ضروری از خانه بيرون  ) همه افراد را ملزم میStay-At-Home Orderدستور استانی در خانه بمانيد (

انه  های پزشکی، ورزش در خارج از خمواردی مثل رفتن به فروشگاه مواد غذايی يا داروخانه، حاضر شدن برای قرار مالقات -نيايند 
  ها را رعايت کنيد.   خواهيم اين دستورالعملما از شما می رفتن به مدرسه يا کار در صورتی که از راه دور قابل انجام نباشد.و 

 
واکسيناسيون برای مبارزه با اين بيماری  خواهيم که در صورتی که واجدشرايط هستيد، واکسن دريافت کنيد.ما همچنين از شما می

برای کسب اطالعات بيشتر در مورد افرادی که واجدشرايط هستند و نحوه رزرو نوبت دريافت واکسن،  ت.وری اسگير بسيار ضرهمه
توانيد در سايت  اطالعات بيشتر درباره واکسن را می مراجعه کنيد.durham.ca/vaccineappointmentبه

durham.ca/covidvaccines .پيدا کنيد   
 

   رزرو کنيد COVID-19در صورتی که عالئم داريد، تست 
تان  اد خانوادهاز افراگر شما يا هر يک  قرار گرفته باشيد، لطفاً بدون تأخير تست بدهيد. COVID-19دهيد در معرض اگر احتمال می

   وقت رزرو کنيد. Covidswab.lh.caدر  COVID‐19خواهيم فوراً برای تست احساس ناراحتی داريد، از شما می
 

هنگامی که وقت خود را رزرو کرديد، لطفاً   دهد.خطر گسترش ناآگاهانه ويروس را افزايش می COVID-19تأخير در انجام آزمايش 
ته ويروس را قبل از دانستن نتايج آزمايش خود گسترش  ناخواسهمچنان ممکن است شما  تا دريافت نتيجه تست، خود را قرنطينه کنيد.

ها  مکان -توانيد از بين آنها انتخاب کنيد گيری بسياری در دورهام وجود دارد که میهای تستآزمايش آسان، سريع است و مکان دهيد.
   بررسی کنيد. www.lh.caرا در 

 
   اريدبر ند گارد (محافظ) را

ها، ماسک زدن هنگام بيرون رفتن از خانه و رعايت فاصله های سالمت عمومی، از جمله شستن مداوم دستلطفاً همچنان دستورالعمل
   گيری، جواب داد و توانستيم منحنی را خم کنيم.های ابتدايی همه های ما در موجتالش  فيزيکی را رعايت کنيد.

 
   توانيم دوباره اين کار را انجام دهيم!نيم که می دامی  کنيم وما روی شما حساب می

 

اقدامات و تصميمات شما طی چهار هفته آينده در حين اجرای حکم در خانه بمانيم بسيار مهم است و به طور مستقيم بر سالمت  
  گذارد.جامعه ما تأثير می

 
به طور شبانه روزی در تالش است  Lakeridge Health يم.کنيد متشکرکنيد و مهمتر از همه، از اينکه عمل میاز اينکه گوش می

   لطفاً با احساس مسئوليت خود ما را حمايت کنيد. ها را نجات دهد، و امنيت و سالمت را برای جامعه ما فراهم کند.تا جان انسان
 

  با احترام فراوان، 

 

Cynthia Davis           دکترTony Stone  
  رئيس ستاد           رئيس و مدير عامل


