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عک سالعمل سراسری کانادایی به کووید 19 -
از زمان ظهور ویروس جدید کرونا ،سازمان بهداشت عمومی کانادا و مقامات بهداشت عمومی استانی
و سرزمینی با همکاری همدیگر برای ایجاد یک روش هماهنگ برای کاهش سرعت انتشار ویروس و
اثرات آن بر مردم ما  -بهویژه آسیب پذیرترین آنها  -و بر سیستم درمانی ما اقدام کردهاند.
آمادگی و واکنش اضطراری ما شامل موارد زیر است:

مراقبت

شناسایی موارد و تماس با آنها برای ردیابی مبتالیان و نظارت بر شیوع
این بیماری در جامعه بهگونهای که مقامات بهداشت عمومی بتوانند به
اقدامات سریع و هدفمندی متوسل شوند.

آمادگی مراقبتهای بهداشتی
بسیج در صورت لزوم منابع مانند ماسکهای
جراحی ،محافظ صورت ،داروها و کارکنان
مراقبتهای بهداشتی در سرتاسر کانادا .

شبکههای آزمایشگاهی

استفاده از فناوریهای بهسرعت در حال تحول برای توسعه و
تقویت ظرفیت تست کووید 19 -در سراسر کشور.

اقدامات بهداشت عمومی

ترویج اقداماتی مانند حفظ بهداشت دست ،رعایت
آداب سرفه ،خود انزوایی و رعایت فاصله فیزیکی ،که
متخصصان بهداشت ،کارفرمایان ،مدارس ،جوامع و عموم
مردم باید به آن دست زنند تا از خود و دیگران در برابر این
بیماری محافظت کنند و سرعت ابتال به این ویروس را
کاهش دهند ---بهعنوان مثال ،بهداشت دست ،آداب
سرفه ،خود انزوایی و فاصلهگذاری اجتماعی.

مرز و سالمت سفر

شناسایی مسافرانی که ممکن است بیمار باشند و افزایش آگاهی در بین تمام
مسافرانی که به کانادا وارد م یشوند تا خود را منزوی کنند ،به عالئم بیماری
توجه داشته باشند و در صورت بروز عالئم به اقدامات مناسب دست زنند.

تحقیق

مشارکت در تالشهای جهانی برای شناخت
بهتر کووید 19 -بهمنظور یافتن ابزارهای جدید
تشخیص ،واکسن و درمان.

ارتباط و دسترسی به کمک

ارائه اطالعات بهموقع ،قابل اعتماد ،قابل دسترس و آگاهانهای
که کاناداییها برای محافظت از خود ،خانوادههای خود،
اجتماعات و مشاغل خود به آنها نیاز دارند.
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