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 همسایگان عزیز، دوستان و 
 

با   COVID-19 های خود را برای پاسخگویی در موردبه روز رسانی تالش  Lakeridge Health ما دراست که ی مدت
 یم.  به اشتراک گذاشته اشما 

 
تاریو در منطقه دورهام و سراسر ان  COVID-19 میزان، امسال پاییزاوائل  در و پایداریک تابستان نسبتاً   ندنذراگپس از

-COVIDبه مبتال افزایش بیماران  شروع شاهد  Lakeridge Health بیمارستان درنیز  ما است.بوده در حال افزایش 
 هستیم. 19

 
اید. بحساب میموارد شخصی ما  ، اقتصادی وبهداشتیسیستم برای تهدیدی  واست نگران کننده  ،سرایت میزانافزایش  این

،  خود خانواده دایره ج از در خارذاری فیزیکی فاصله گمثل اصولی  یدبا وجود دارد که برای همه مایک دعوت به عمل 
 کنیم. دو برابر استفاده از ماسک و شستن مکرر دستهایمان را 

 
خانواده، دوستان و  و ایمن نگه داشتن خود ما،  COVID-19 شیوعدر کاهش اقدامات ایمنی اساسی این ده است که ثابت ش

  ، مهم است که مجدداً در جامعه ینمراجعتعداد و معکوس کردن افزایش سرعت برای کاهش موثر بوده اند.  همکاران ما
 کنیم. را متمرکز تالشهای دسته جمعی خود 

 
 Lakeridge Health القات بیماران یا ورود به م

از د میشوند را نهای ما وارتمام افرادیکه به بیمارستا  ،خود را ایمن نگه داریماینکه بیماران و تیم پزشکی  از برای اطمینان
ساختمان به   هر کسی که   که مهم استغربالگری میکنیم.   COVID-19 در معرض قرارگیری عالئم یانظر 

Lakeridge Health د.د، حتماً از ماسک استفاده کنوارد میشو   
 

  Lakeridge Healthخدمات 
فصل بهار و تابستان، یماری همه گیر در بشیوع این موج اول در برخی از خدمات در طول توجه  های قابلپس از کاهش

انجام آنها امن/ایمن  که  کرده ایمشروع  به همان سرعتی   تاسر بیمارستانهای خوددر سر را  افزایش خدمات خودما با دقت 
   است. سرپایی  خدمات . این خدمات شامل عملهای جراحی وباشد

 
ت باعث کاهش یا میکنیم، همچنین در حال تدوین طرحی هستیم که ممکن اسبرنامه ریزی  2همانطور که ما برای موج 

ً  اهش برخی از فعالیتها شود، ک برای کسب  شوند. میفزایش قابل توجه بیماران در بیمارستان الزم ا  به علت که احیانا
 دیدن کنید.  (this link) از این لینکلطفاً   COVID-19 مرتبط با   درباره عمل جراحی و پروتکل های اطالعات بیشتر

 
 منطقه ای  پاسخگویی

از   ه به طور امن/ایمنبال کردند کاستق دانش آموزانبازگشت از راهنمائی های استانی از  در ماه سپتامبر مدارس با پیروی
و   Lakeridge Healthامن/ایمن باز گردند.  به یک محیط آموزشی آموزش ترکیبی کالسی و از راه دور طریق 

  Durham Region Health Department قه دورهام بهداشتی منط /درمانی بخشهمکاران ما در سراسر منطقه از 
  د.متمرکز میکن در مدارس دورهامرا  COVID-19عود مجدد  گویی بهی پاسخند که رهبریکنیت م حما

 
   COVID-19آزمایش  

مگیری افزایش یافته است که  طور چش راسر استان به در س COVID-19برای آزمایش   تقاضا  ،گذشته طی چند هفته 
 آزمایشخواست در در روز نفر  400تا  300در طول ماههای تابستان، حدود  شامل منطقه دورهام نیز میشود. 

COVID-19 رسید.  در روز نفر 2,300حداکثر به این آزمایش روزانه برای  هایدرخواستگذشته، هفته  دادند. می 

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/ourservices/surgery.asp


افراد با ریسک باال را در  برای آزمایشات  که  آزمایش استانی برایجدید   دستورالعمل های ا این افزایش درخواست،  ب
 اند.  شده اجرانتاریو در سراسر ا COVID-19 اکز ارزیابی در مر ،میدهد ت قراراولوی

.  
 

  باید دارای شرایط زیر باشند:  COVID-19 افراد واجد شرایط برای آزمایش
   

 ید؛ دیدن کن (this linkلینک )ز این لطفاً ا COVID-19عالئم مربوط به مشاهده . برای   COVID-19 عالئم •

 COVID-19 Alertاداره بهداشت عمومی یا از طرف  COVID-19 اعالم خطر برنامه آگاهسازیدریافت  •
APP( .برنامه یا ر این اگApp وب سایت از  ندارید، لطفاً  را Ontario.ca/covidalert  ؛  دانلود کنید) 

برای  بهداشت عمومی از طرف ادارهشما و  است پیدا کردهشیوع  این بیماری  در جایی کار یا زندگی میکنید که •
 ؛  اید ریافت کردهد یاتآزمایش دستورانجام 

کز اگروهی یا سایر مر های  خانه، )خانه های امن( کز بازنشستگی، شلتر، مراند مدتکز مراقبتهای بلاردر م •
 کار یا زندگی میکنید؛   ،عی/زندگی مشترکهای اجتمامراقبت

مورد هدف  یک گروهبخشی از ، یا اداره بهداشت عمومی از طرف وزارت بهداشت، وزارت مراقبتهای بلند مدت •
 هستید. برای آزمایش

 
مربوط به آزمایش، لطفاً از صفحه اطالعات  این برای کسب اطالعات بیشتر در مورد واجد شرایط بودنتان برای

19-COVID  در وب سایت Lakeridge Heath   .دیدن کنید  
 

 یا ارزیابی   انجام آزمایش و/برای مالقات وقت  نحوه تعیین
فرم آنالین را تکمیل کنید.   covidswab.lh.ca ، لطفا در وب سایتارزیابیوم در صورت لزبرای انجام آزمایش و 

در  Wi-Fiاز طریق ایمیل به شما ارسال خواهد شد. اگر کامپیوتر یا  خودکار قرار مالقات به طور های  ستورالعملد
  قه دورهامبهداشتی منط/درمانی بخش با 2729-841-800-1 طریق تلفن ازبرای درخواست کمک لطفا  ندارید، اختیار

DRHD .قرار مالقات شما در یکی از مراکز ارزیابی  تماس بگیریدCOVID-19 راسر منطقه دورهام رزرو  در س
تماس  911نند یا با اضطراری ما مراجعه کبخش های که دارای عالئم شدید هستند، باید به یکی از  فرادیخواهد شد. ا 

 بگیرند. 
 
 

کنید تا ما  لغو/آنرا کنسل، بسیار مهم است که به آن نیاز ندارید ، دیگرانجام آزمایش رزرو کرده ایدبرای که اگر وقتی را 
 اختصاص دهیم.   است، در معرض خطر ی کهبه شخص دیگرآن را بتوانیم 

 
 م آزمایش در داروخانه ها انجا

برای  ارائه میدهند.زمایش و نیازمند به آبدون عالئم  برای افرادا ر COVID-19 آزمایشبرخی از داروخانه ها اکنون 
، ک منزلتاناروخانه در نزدییافتن د مایش و نحوه رزرو کردن آن وواجد شرایط بودنتان برای آزمورد کسب اطالعات در
 دیدن کنید. Ontario.ca/covidtestلطفاً از وب سایت 

 
 نتایح آزمایش 

یتواند متفاوت باشد و ریافت میکنند. با این حال، زمان انتظار مروز د 5تا   3شان را در ظرف افراد معموالً نتیجه آزمایشات
  Ontario.ca آزمایش خود را از طریقجه نتی زه زمانیبعد از این با اگر شما نمی توانیدممکن است بیشتر طول بکشد. 

در این  از آنجائیکه  تماس بگیرید. 4842-721 -905 ز طریق تلفنا COVIDمرکز ارزیابی  ، میتوانید باپیدا کنید
حالی که  این ویروس در شیوع کمک به جلوگیری از لطفاً صبور باشید. برای ، وجود دارد  افزایش قابل توجهی تماسها

 self isolation ( قرنطینه شخصیودهای خود جدا سازی )هنمرتمام  از بسیار مهم است کهمنتظر نتایج آزمایش هستید، 
guidelines  کنید.روی پی، ذکر شده استاداره بهداشت عمومی توسط را که  

 
هستیم که اطالعات به روز شده را در   عهدمتو  به مبارزه خود در مورد این بیماری همه گیر ادامه میدهیمما کماکان 

با شما به دید و اطالعات به روز شده را به محض دریافت جنمودهای ما رهاز آنجائیکه دهیم. میجامعه خود قرار اختیار
بررسی   Lakeridge Health را در وب سایت  COVID-19ات مربوط به صفحه اطالعلطفاً اشتراک میگذاریم، 

 کنید.  

https://www.durham.ca/en/health-and-wellness/covid-19-frequently-asked-questions.aspx#What-should-I-do-if-I-have-the-signs-and-symptoms-of-COVID-19
https://covid-19.ontario.ca/covidalert
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_dz6nZpnkGVKtP9eq4LpL7ZTFjtC9RLh1gs7qUPyRxURDZRMFE1Mk5DMUhFMlhTN1NJMEZDSU8xSy4u
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-test-and-testing-location-information
http://ontario.ca/
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp


 
 سگزاریم. سپا  شمابیدریغ و دلسوزی از حمایت ، میکنیم پیمایشناشناخته  این قلمروبا هم در انطور که ما هم
 

 با آرزوی ایمنی و سالمتی شما، 
 

Susan deRyk                                 Dr. Tony Stone 
 مدیر کارکنان   رئیس و مدیر اجرایی موقت  


