
 

 

   2020آوریل   17

 (،  Durhamدوستان و همسایگان عزیز در منطقه دورهام )

 Lakeridgeبا تشکر از حمایت، دوستی و تعهد بی وقفه شما از تیم 

Health    در دورانCOVID-19   .همه جاگیر 

امهای فردی، عملکردهای دلسوزانه و اهدائیهایی محسوس از طریق پیجامعه 

سالم،  طور به کماکان به ما  کمک میکند تا تیم خود را  ،تجهیزات و خدمات

در سراسر منطقه مراقبت و حمایت از افراد برای  بکار امن/ایمن و مشغول

 حفظ کنیم.دورهام 

ه  م کردمارچ  وضعیت اضطراری  اعال 17از وقتی که انتاریو در تاریخ 

و  )فیزیکی(  جسمییری که از طریق فاصله گشده  ستهخواهمه ما از ، است

ایجاد  چشمگیری تغییرات  در زندگی شخصی و کاری خود در خانه ماندن

 کنیم. 

در حال نتیجه  و ضروری این بیماری همه گیر روند برای تغییر فداکاریها این 

   !است  دادن

کاهش   حال ورهام درمنطقه د دارد که انتشار این ویروس درشواهدی وجود 

 است.

 کاری باشیم کهادامه دهنده  چه که این خبر مثبت به ما میگوید اینست که آن

خودمان، افرادی که دوستشان محافظت از را برای اجتماعی باورنکردنی  تالشما باید این کنون در حال انجام آن هستیم.  ا

 دهیم.  داریم و کل جامعه ادامه 

د یا دپارتمان درمانی بهداشتی واولیه خمراقبت های باید فوراً با پزشک عالئم  نگی نفس یا سایرتب، سرفه، تیان به مبتال

تکمیل  www.lakeridgehealth.on.ca وب سایت را در COVID-19 ابیفرم ارزیند و منطقه دورهام تماس بگیر

 کنند.

 انهای بیمارست ،مراجعه کننداضطراری  بخشنیاز دارند باید به کی پزشفوری هستند و به مراقبتهای  بیمارافرادی که بسیار 

Lakeridge Health    عهد حاضر و مت شما خدمتگزاریدر  به منظور ارائه مراقبتهای امن و عالی در زمان نیاز

 هستند.

  به تالشهای خود برای مهار کردن نیز    Lakeridge Health، تیم پزشکی ظیفه خود را انجام میدهیدهمانطور که شما و

 ن ویروس و امن/ایمن نگهداشتن همگی ادامه میدهد. ای

  از طریق بهبودی   COVID-19حمایت از بیماران 

نفس  (توربیمار را که از طریق دستگاه تنفسی مصنوعی )ونتیال 10بیش از تنفسی  لوله های ،ماای ویژه راقبتهتیم م

 شان را دوباره هایعملکرد ریه این نشانه اینست که بیماران کمک شود. آنها  تنفس ، تا بهفقیت برداشته اندا با مورمیکشیدند 

 است.   بسیار عالی زشکی مابرای بیماران، خانواده ها و تیم های پ خبر هستند. اینهبودی به برو  و  بدست آورده اند

http://www.lakeridgehealth.on.ca/


 در جامعه و مراکز مراقبتهای بلند مدت  COVID-19 کمک به مبارزه با

Lakeridge Health    ( از کارشناسان و منابعی برای حمایت از مراکز مراقبتهای بلند مدتLTC  و مراکز )گهداری ن

   نگهداری از افراد آسیب پذیر جامعه ما استفاده میکند.برای مهار کردن ویروس و سالمندان از 

Lakeridge Health   برای ساکنین و کارکنان  گسترده از طریق آزمایشات، همکاران اجتماعیبسیاری از همراه به 

 ارائه پشتیبانی تخصصی در زمینه کنترل عفونت و و سالمندان( و مراکز نگهداری از LTCمراکز مراقبتهای بلند مدت )

      نولوژی مجازی استفاده  میکند. خدمات مراقبت و پزشکی از تک

از بیمارستان به  و دهستن COVID-19رهام که مبتال به مورد احتمالی یا تاییده شده  ، ساکنین منطقه دوهفته اینبا شروع 

. از  مواقع بحرانی دسترسی خواهند داشتمانی ه خدمات مراقبتهای درک به بهبودی خود برای کممرخص میشوند، بخانه 

 Lakeridgeو پزشکان مراقبت از منزل  تیم پرستاری به ،فرد بیمار( در تلفن همراه هر app)برنامه آنالین طریق یک 

Health حمایت کنند.  نظارت و بخش مجازی )منزل(در میشود تا بیماران را  مکان داده ا  

 
  راه مهم برای کمک کردن  دو 

 ی تجهیزات، خدمات و اقالمی که به تیم تندرستی کمک میکند، لطفاً با ایمیلاهدا مورد در 

COVID19GIVING@lh.ca .تماس بگیرید  

 وب سایت در در دورهام  COVID-19 زه باکمپین مبار به  خود را  کمکهای مالیلطفاً 

www.durhamfightscovid19.ca  .اهدایی شما میتواند به بیمارستاناهدا کنید Lakeridge Health    در محله خود

بیمار، تجهیزات پزشکی و پیشامدها و تجارب : منابعی برای بهبود زیر پشتیبانی میکنداولویت سه  از  سال شود وارشما 

   ما.  اقالم مراقبتی برای اعضای تیم بیمارستان

 ایمنی/امنیت حفظ  ردی و سخاوتمندی شما سپاسگزاریم. از همه مهمتر، از تمام تالشهای شما برایهمد ازیک بار دیگر 

 جامعه و تیم مراقبتهای درمانی  سپاسگزاری میشود. 

 با آرزوی سالمتی شما، 

 

Susan deRyk                                 Dr. Tony Stone 
    مدیر کارکنان   قت رئیس و مدیر اجرایی مو
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