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   دوستان و همسایگان عزیز، 

را     Lakeridge Health در منطقه دورهام و   COVID-19 بارزه باممربوط به فرصتی که میتوانیم اطالعات  از

   ریم. ک ه روز کنیم، متشرای شما بب

 
افزایش شاهد  همچنان ما  ، ماه نوامبرحین سپری کردن در 

سر انتاریو و منطقه در سرا  COVID-19 شده موارد تایید

 واست نگران کننده  ،سرایت میزانافزایش  اینهستیم.  دورهام

موارد شخصی ما  ، اقتصادی وبهداشتیسیستم برای ی تهدید

  افزایشو معکوس کردن  سرعت هشبرای کاشمار میرود. ب

قدامات نیاز داریم که بر اجامعه، ما همه در راد مبتال اف تعداد

خارج از دایره در اصله گیری فیزیکی مثل ف یاطی اساسیاحت

 یمانستن مکرر دستهافاده از ماسک و ش، استخودخانواده 

 تمرکز کنیم. 

 

   COVID-19فصل آنفلوآنزا در طول بیماری همه گیر

ه  توصیه میکنیم ک همه افراد سراسر منطقه دورهام به  . ما مهم استامکان  ظ سالمتی تا حدحف، فصل آنفلوآنزا شروعبا 

این عالئم   بهبود یابند، امااز عالئم آنفلوآنزا  است بعد از چند روز  برخی از افراد ممکنتزریق کنند. زا را واکسن آنفلوآن

منجر  جدیبه بیماری  کودکان و افراد مبتال به بیماریهای مزمنامل افراد سالخورده، بسیاری از افراد شبرای میتوانند 

حفظ ایمنی و سالمت جامعه وجود   براییشتری شانس ب بیشتر باشد، نندمیزکسن آنفلوآنزا او ه تعداد افرادی که هر چد. نشو

  agepcts about the Flu Faحه فصاز ایمن ماندن، لطفاً رباره آنفلوآنزا و نحوه د برای کسب اطالعات بیشتردارد. 

  دیدن کنید.  Lakeridge Health در وب سایت

 

-COVIDند و همزمان اتفاق میفتند. برخی از عالئم تداخل میکنبا هم  COVID-19 عالئم سرماخوردگی و آنفلوآنزا و

د تر  موارد شدیدر برخی  COVID-19اگرچه ، استبیماریهای تنفسی سایر سرماخوردگی عادی، آنفلوآنزا و شبیه به  19

  مطمئن شوید. در این باره شما کمک میکند تا به  COVID-19 دادن  آزمایش است. 

 

  را تکمیل کنید تا online assessment تجربه میکنید، لطفاً فرم ارزیابی آنالینرا بیماری تنفسی از  یاگر شما عالئم

این  ه خود برای توضیح دادن  هنده مراقبتهای اولیرزرو کنید و با ارائه د COVID-19مالقاتی برای آزمایش  یک وقت

   در ارتباط باشید. عالئم 

 

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/Facts-About-Flu.asp
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/
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  COVID-19 مراکز ارزیابی

دورهام برای   در منطقه   19 Assessment Centres-COVID  (CACs) شش مرکز ارزیابیدر حال حاضر، 

 جدیدترین مرکز آزمایش در است. وقت مالقات در دسترس انتظار برای  ساعت 20زمان تقریبی  به جامعه با خدمت

Whitby’s Heydenshore Pavilion یک ماه پیش باز شد و یک مرکز جدید CAC  نیز در پیکرینگ

(Pickering  واقع در ) 1101 Kingston Road باز خواهد شد.  نزدیک آینده  در  

 

   Lakeridge Health حضور خانواده در

در جستجوی راههایی هستیم که عزیزان بستری شده در بیمارستان را با الش برانگیز ما همواره در طول این دوران چ

ً  این بیماری همه گیر،ی ت کننده و تیم ما در طاران، افراد مالقانگه داشتن بیم ایمنی ارتباط دهیم. براانواده هایشان خ  لطفا

تماس هستید یا  COVID-19اگر دارای عالئم  : کنیدت رعایرا زیر ی شامل موارد عمل های بهداشت عمومتمام دستورال

ً ، نزدیک با فرد مبتالیی داشته اید  ماسک بزنید، فاصله گذاری  وقات اقات نکنید، تمام مالدر بیمارستان بیماری  فردبا  لطفا

 عایت کنید. را ر هادستمرتب فیزیکی و شستن 

 

بیمارستان در  خوردن یا نوشیدنمجاز به  در این بازه زمانی که مالقات کنندگانمیشویم   عالوه بر این، ما به همه یادآور

ن اطالعات درباره حضور  ود. لطفاً برای کسب آخریورده شل به داخل بیمارستان آـگ  جازه نمیدهیم که این همچن، تندنیس

  در وب سایت ما مراجعه کنید. Visiting Us به صفحه در بیمارستانها خانواده ها در طول بیماری همه گیر 

 

ما اوضاع، قرار دارد. با تغییر   های اصلی ما یتمالقات کنندگان در اولوتیم، خانواده ها و اعضای ایمنی/امنیت جامعه، 

   ادامه خواهیم داد.  page-COVID 19  هکماکان به روز رسانی صفح

  

  . متشکریمایمن نگه داشتن منطقه دورهام  ش مداوم شما برایاز تال

 

 

Susan deRyk                                                Dr. Tony Stone 

 مدیر کارکنان    رئیس و مدیر اجرایی موقت  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/visitingus.asp
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp

