ΝΟΣΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
(COVID-19)
GREC / GREEK
15 Οκτωβρίου 2020
Αξιότιμοι Θρησκευτικοί Ηγέτες των κοινοτήτων,
Σας ευχαριστούμε για τις αδιάκοπες προσπάθειές σας να βοηθήσετε τον Καναδά για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του COVID-19 στις κοινότητές μας. Το έργο σας είναι σημαντικό για τις κοινότητές μας, και θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την προώθηση των μέτρων δημόσιας υγείας προς τα μέλη σας αυτήν
την χρονική περίοδο.
Όταν, τώρα, παρατηρείται ανοδική τάση των κρουσμάτων COVID-19 στον Καναδά, η αύξηση του αριθμού
των κρουσμάτων σε πολλές περιοχές είναι ανησυχητική. Οι Θρησκευτικοί Ηγέτες διαδραματίζουν καίριο
ρόλο στην καθοδήγηση των κοινοτήτων τους αυτήν την χρονική περίοδο. Καθώς προτρέπω όλους τους
Καναδούς να προσαρμόσουν το περιβάλλον και τις δραστηριότητές τους ώστε να περιορισθεί η εξάπλωση
του COVID-19 τους επόμενους μήνες, απευθύνομαι σε εσάς για να ζητήσω τη συνδρομή σας.
Απευθύνομαι σε εσάς σήμερα διότι μεγάλος αριθμός αναφερόμενων κρουσμάτων προκύπτει από
συναθροίσεις όπως γάμοι, κηδείες και άλλες θρησκευτικές και κοινοτικές συγκεντρώσεις. Επιπλέον, ο
καιρός, οι εποχικές γιορτές και άλλες δραστηριότητες που οδηγούν τον κόσμο να μαζεύεται σε εσωτερικούς
χώρους αυτήν την περίοδο του έτους, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης του ιού.
Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την ύπαρξη του εργαλείου περιορισμού του κινδύνου κατά τις συναθροίσεις
και τις εκδηλώσεις της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του Καναδά, το οποίο έθεσα στη διάθεσή σας τον Ιούλιο
με σκοπό την συνδρομή των ατόμων, των ομάδων και των οργανώσεων κατά την εξέταση των κινδύνων
που προκύπτουν από το σχεδιασμό, τη διοργάνωση και τη φιλοξενία συναθροίσεων ή εκδηλώσεων στον
καιρό της πανδημίας του COVID-19. Το εργαλείο παρέχει επίσης παραδείγματα μέτρων που μπορούν να
μειώσουν τους πιθανούς κινδύνους εξάπλωσης του COVID-19. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι, παρόλο
που οι επαρχιακές, εδαφικές και τοπικές αρχές δημόσιας υγείας ορίζουν τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό
ατόμων σε συναθροίσεις, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να ορίσετε χαμηλότερο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων
βάσει του επιπέδου εξάπλωσης στην κοινότητά σας, του είδους των συναθροίσεων και του συγκεκριμένου
περιβάλλοντος.
Ο κρύος καιρός καθώς και το γεγονός ότι περνάμε περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους, μπορούν
να προκαλέσουν αισθήματα θλίψης, άγχους, σύγχυσης και ανησυχίας. Εσείς και οι οργανώσεις σας θα
συνεχίσετε να διαδραματίζετε κρίσιμο ρόλο στην παροχή υποστήριξης ψυχικής υγείας που χρειάζονται οι
κοινότητές σας. Η ιστοσελίδα Canada.ca/coronavirus έχει επίσης μεγάλο εύρος άμεσα διαθέσιμων
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και υποστήριξης για τους Καναδούς, συμπεριλαμβανομένης της
σελίδας Wellness Together Canada.
Σας ευχαριστώ και πάλι για τις προσπάθειές σας έως σήμερα να βοηθήσετε τον Καναδά στον περιορισμό
της εξάπλωσης του COVID-19 στις κοινότητές μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ανταπόκριση του Καναδά στον κίνδυνο από τον COVID-19, συμπεριλαμβανομένων πηγών
ευαισθητοποίησης και εγγράφων καθοδήγησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Canada.ca/coronavirus.
Με εκτίμηση,
Dr. Τερέζα Ταμ, Ανώτατος Αρμόδιος Δημόσιας Υγείας του Καναδά

