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UN RĂSPUNS PAN-CANADIAN
LA COVID-19
De când a apărut noul coronavirus, Agenția de Sănătate Publică din Canada și autoritățile teritoriale de
sănătate publică lucrează împreună pentru a asigura o abordare coordonată, în vederea încetinirii
răspândirii virusului, pentru a reduce impactul său asupra populației noastre – în special asupra celei mai
vulnerabile – și asupra sistemului nostru medical.
Starea noastră de pregătire în caz de urgență și acțiunile de răspuns includ:

REȚELE DE LABORATOR

SUPRAVEGHERE

Utilizarea tehnologiilor cu evoluție rapidă pentru a
dezvolta și a îmbunătăți capacitatea de testare
pentru COVID-19 la nivel național.

Identificarea cazurilor și a contactelor acestora pentru a
urmări expunerile și a monitoriza răspândirea în
comunitate, astfel încât autoritățile de sănătate publică să
poată lua măsuri rapide și precise.

CERCETARE
Contribuirea la eforturile globale
pentru a înțelege mai bine
COVID-19 în vederea dezvoltării de
noi instrumente diagnostice,
vaccinuri și tratamente.

MĂSURI DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ
Promovarea măsurilor pe care
profesioniștii din domeniul sănătății,
angajatorii, școlile, comunitățile și toate
persoanele trebuie să le întreprindă
pentru a se proteja pe sine și pe ceilalți
împotriva bolii și pentru a încetini
răspândirea virusului – de ex. igiena
mâinilor, eticheta în caz de tuse,
autoizolarea și distanțarea fizică.

COMUNICARE ȘI INFORMARE
Furnizarea de informații prompte, accesibile și
bazate pe dovezi, necesare canadienilor pentru a se
proteja pe ei înșiși, pe familiile acestora,
comunitățile și afacerile lor.

STAREA DE PREGĂTIRE A
SISTEMULUI DE ÎNGRIJIRI
MEDICALE
Mobilizarea resurselor, cum ar fi
măștile chirurgicale, vizierele,
medicațiile și personalul din
domeniul medical în întreaga
Canada, acolo unde sunt necesare.

STAREA DE SĂNĂTATE LA GRANIȚE
ȘI PRIVIND CĂLĂTORIILE
Identificarea călătorilor care ar putea fi bolnavi și
creșterea nivelului de sensibilizare în rândul tuturor
călătorilor care intră în Canada, în ceea ce privește
autoizolarea, monitorizarea simptomelor și luarea
măsurilor adecvate în cazul în care manifestă simptome.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE CORONAVIRUS:
1-833-784-4397

canada.ca/le-coronavirus

