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 ، گرامیرهبران معنوی 
  

مان، از شما سپاسگزاريم. تالش شما در جوامع محلی 19-كوويد های مداوم شما در کمک به کانادا برای کاهش انتشار به خاطر تالش
محلی ما بسيار مهم است، و من مايلم تشکرات قلبی و خالصانه خود را به خاطر ترويج معيارها و اقدامات بهداشت عمومی برای جوامع 

 تان در طول اين دوران، تقديم شما کنم. در ميان اعضای جامعه
 

قه، به عاملی برای نگرانی تبديل شده در کانادا روندی افزايشی پيدا کرده و اين افزايش تعداد موارد در چندين منط 19-كوويدهم اکنون، 
ها و کنم تا محيطرهبران معنوی در اين مدت نقش مهمی در هدايت جوامع خود دارند. از آنجا که من همه مردم کانادا را تشويق می است.

در اين زمينه با شما ارتباط  های آينده محدود کنند، مايلمرا در طی ماه 19-كوويدای سازگار کنند که شيوع های خود را به گونهفعاليت
 برقرار کنم و از شما کمک بخواهم. 

 

امروز با شما تماس می گيرم چون تعدادی از موارد گزارش شده شيوع بيماری، به تجمعاتی مانند مراسم عروسی، تدفين و ساير   
هايی که در اين زمان از سال باعث  فعاليت اجتماعات مذهبی و اجتماعی مرتبط بوده است. به عالوه، آب و هوا، تعطيالت ساالنه و ساير 

  توانند خطر گسترش بيشتر ويروس را افزايش دهند.شوند، میهدايت مردم به فضاهای داخلی می
 

متعلق به نهاد بهداشت عمومی کانادا را به شما يادآوری کنم، که ژوئيه امسال آن را  ابزار کاهش خطر برای تجمعات و رويدادها مايلم
ريزی،  برنامههای مرتبط با ها در زمينه در نظر گرفتن ريسکها، و سازمانمعرفی کردم تا راهکار و کمکی برای افراد، گروه

هايی از معيارها و باشد. اين ابزار همچنين نمونه 19-كوويدگير دهی و ميزبانی تجمعات يا رويدادها در طول دوران بيماری عالمسازمان
ت  کنم که اگرچه مقامامن همچنين اضافه می را کاهش دهند. 19-كوويدتوانند خطرات احتمالی گسترش دهد که میاقداماتی را ارائه می

کنند، اما شما بايد با توجه به و محلی، حداکثر مجازی را برای تعداد افراد حاضر در تجمعات تعيين می منطقه ایبهداشت عمومی استانی، 
 های خاص، تعداد افراد مجاز کمتری را برای تجمعات تعيين کنيد.سطح انتقال در جامعه محلی خود، نوع تجمع و محيط

 

تواند باعث بروز احساس غم، استرس، سردرگمی و  شود نيز میبيشتری که در فضای داخلی سپری میآب و هوای سردتر و زمان 
شما و سازمانهايتان همچنان نقشی حياتی در ارائه حمايت از سالمت روان مورد نياز جوامع خود بر عهده خواهيد   نگرانی شود.

از منابع فوری مربوط به سالمت روان و حمايت برای مردم  ای نيز مجموعه گسترده Canada.ca/coronavirusوب سايت  داشت. 
 . Wellness Together Canadaسايت کانادا در اختيار دارد، از جمله 

 

، از شما متشکريم. برای مان در جوامع محلی 19-كوويدهای شما در زمينه کمک به کانادا برای کاهش شيوع بار ديگر به خاطر تالش
بخش و مطالب راهنما، لطفاً به آدرس  ، شامل منابع آگاهی 19-كوويدکسب اطالعات بيشتر درباره واکنش کانادا به 

Canada.ca/coronavirus .مراجعه کنيد  
 

  با احترام،
 
 

 (، مسئول ارشد نهاد بهداشت عمومی کاناداTheresa Tamزا تَم )يدکتر تر 
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https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/mass-gatherings-risk-assesment.html
https://ca.portal.gs/
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