
1

ی یر
ر

ی ی ی ر
ی

ی

ی
ی ر ر

یر ر
ی ی ر

ی یی ی ر

ر ی
رر
ر

2021مبر پتاس 3

وڍراتنا نیدلاو هڊ شرورپ و شزومآ رڍزو همان

 ،وینتارا نک ساایمگر نیدلاو

 ،پماپتس نی ار دسرد سالک هب یروضح شتگزاب اب .دشیاب بوخ ناستبات لصف ندرک یپس لاح ر دهک یمراودمیا
 رب سدر سکال هب دوخ نلماع مو نتاسو دهامر ههب ترفراعمت یپگادی هبرجت یارب نازومآش داننیمبیب هک تیمس هلشحاوخ
 کم ادرف ایلک تمالس و یلیصحت یاهدرواست دیم،سج و باور تمالس یارب یروضح یپگادی هک تیمسه لعطم .دندرگیم

 .ست ایروض ام لاسو سن

 یسربر از سپ و  بهداشتهینم زدر نتا اسیکشپز دش ارلوسئم هلمج ز ایکشپز ناساشنکار تروش ماب هک هد شاذتخ ااتاقدام
 طرخ ز اهس مدردر ا رنازوآمشن دانکمم دح  تاهک دنا  شدهیحای طراهنوگ هب ،دن اشده تهیهنتا اسیملع هوگر شراگز

 .دنرداب ظوفحم

 :ناست ارساترس ر دنازومآشدان ،22-2021 یلیحصت ل سادر

کی ین ناهمچه دور ن از رامازمهی یرادگیه ند اگرچگردیبر می ورحضی هاساله به کرسه مدن روزایکارت اعل ساوطدر •

؛تها اسبنتخا اقاز ح

؛ندیرگیاد میب را لطامه تفیاهبودبت فاظنیکی و یزفی یرگهلفاص همراهه بس رس دالدر ک•

  و ازهرسخل مدر دادف تلی مخهاشورزن ینهمچهنر و یقی و وسهای مسال، کهاپ، کلوهامنبرق وفی هاتیعالفند در نتوامی•

 ند؛ ونت شرکت کیرایتغبرخی با ی اهرسن مدیبورزشی ی هاتیعالف قیطر

 یهاسالی کامتمدر  HEPAی هاگاهته دسملوا از جهت ییفا کبط بتری مرتاساخیر ی زهاتقاگر اریه و دتفیاتقاء ه اریتهواز •

 ند.شوند مبهرهند تیسنل تصی مکینکاتهویه متم یس سهبه یری کادگیی هافضامی ماتتان و کودکس

 .ست ادوجوم شروپرو شزوآم تارزو یتساوب ر دهمانرب هرابر دپشیب تائیزج

 ه ادامتجه سردا میکدنز  یاس مدار درهنبالطوا دنوناسییسکاو هاینیکلیک حتافت او ییزرهنامرب یابر  مالتو ده،وبه عال
 کار هک دوریم راظتن ا.دکنیم یراکمه تلو دشرورپ و شزومآ قطامن و یمومع شتدابه دهایحاو با COVID-19  باهزمبار

 ناست ایژتاپسا نیرخآ ز اشخب همانرب نیا .دشاب هشت داهمادا سردام لو اهفته دنچ ات و سردام عورس زا لقب ز ااهنیکلیک
 دجاو نازوآمش دانایبر و دنکن یافتدر ا ر دوخ مو دیا لو ازو د استراقر زو هنهک ست ایادفر ان دادارقر  هدفیابر

 تحار یسپس ددندرگرب هسردم هب پیاپ لصف نیا رد ست ارارق هک سردام ناکنراک و اهلمعم پن و ناشهایهادوناخ و طیارس
 .دکنیم ماهفر هنبالطو داهاینسکاو هب ن آساو

 پشیب ربارب راهچ ناپم نی ا.هیمد یمص اختصانازوآمشن داباور تمالس زا یتامح هب ار هجدوب رال دنولیمی 80 از شیب ما
 .دش ماجن ایلقب تلو در دهک ستا 18-2017 ل ساهاییگذارهیمارس از

 از شیب هلمج  ازیه،جوتلب قاهاییگذارهیمارس یقطر از نکمم دح  تاسردا مهب وینتار انازوآمشن داشتگباز ندکر نام
 ددجم عورس و ناپج یارب رال دنولییم 85.5و  COVID-19 همین زدر دمن هدفیهاتیحما یابر الر ددمیلیار 1.6

 رارق یتامح دروم ه،دش نآ جبوم یمدناپ نیا هک یپگادی یاهألخ رب هلبغ روظمن هب نازومآشن داهب کمک هتج یپگادی
  .دپگمی

https://www.ontario.ca/page/covid-19-keeping-schools-safe
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 هب .ست اهمم و باحی رایسب COVID-19 ربارب رد سردام معاوج تش داهگن رطخ ب یارب سردام رد اوه فیتکی ءاقترا
 ،پگ لماع یرامبی هرو دلوط ر ددیدج یملع یاه هصیوت ز ایوپپ اب ام لتو دکنم یم هفاضا راخفت ااب هک ست اللی دتمه
 1.4 رب هوالع ناپم نیا .ست اهدرک یرذاگ هیامرس سردام هیوهت یاه ستمیس یزاسهب یارب رال دنولییم 600 ز اشیب

 ع مطبوهی تهوو هی تهوش،یماگر هلمج ز اس مدارر ددیدج اتسیتاس بنص یابر  ماهک ت اسهناال سهجدوب رال  ددمیلیار
(HVAC) هیمدیم ارقر شروپر و شزوآم اطق منتیارخ ادر هاهجرپن و.  

 شیب ا میلک  تروص هب .ست اهدش ماجنا ویرانت ارد شرورپ و شزومآ قطامن یمامت و سردام یمامت ر دهیوهت ستمیس یاقترا
  .یماهدکر همافر س درهایسالک تشا دهگن نم ایارب یاهی تهوهایه دستگاگرید و HEPA لقستم پلفی 70,000 از

 - اهپلیف نیرتفیتکی با از هک یم اهفتگ شروپر و شزوآم اطق منهب یک،نیمکا هی تهواب سردا مدر او هفیتکی قایت اریابر
MERV-13 ار او ههی تهوهایستمی سرت بالوط تدم هب ،دکنن ضیوعت ار اهپلفی رتدوز ،دکنن هادفاست - ن امکاترو صرد 

 هزات یاوه دورو و اوه نایرج پکداح یارب ار (HVAC )ع مطبوهی تهوو هی تهوش،مایگر هایستمی سو دن دارهگن نشور
 پلیف کی ام ه،لاس جپن و راهچ نالدساخر صوخص منتاسکدوک ده ر درنازوآمش داننیترلساو نس مک یارب .دکنن ظیمتن

HEPA ایار دهس مدرهکنی ااز ظرنضف - هیمدیم ارقر هانآ سرد سالک ر دپشیب تظفاحم هیال کی ناوعن هب لقستم 
 ستمی سقاهایتار هبار دردندارتا اسیمومع یهدشارگز اربز ایک ات،عفیت اطالفا شرومنظ هب  .پخ ای ست ایکنیاکم هیوهت

 . دادهیماوخ رارق شرورپ و شزومآ قطامن راتیخا  درهیتهو

 تمالس ،تمی اهک دکن لصاح نامینط اات اد ددهاوخ همادا ار یکشزپ ناساشنراک و شزومآ شخب اب کیدزن یراکمه ام لتود
 در یکشزپ دشر الوسئم پفد ،دهعت نیا ز اشخب ناوعن هب  .دنامیم قاب لو ایتولو ار دنازومآش دانیلحصیت قیتفو مو
 اهعوی ش واهساتم ،COVID-19 دراومیت ریدمه رابرد یلمح یمومع  بهداشتاحدهایو یابر یزوبر هنمایار  بهداشتهمینز

 بامهنار هلمج ز اهسردم یاهطمحی ر دار COVID-19 یتیرد ماب بطتمر کلیدی اتعوضو منمااه رنیا  .تسا هدرک شتنم
 .دهدیم ششوپ ا ر شدهدیی تاو کوکش مهایعیو شو هد شدییات و یلحتما ادارو م،دارتم عالادفر اتییرد میابر

 تظفه محابتند و تلف هسی مخهاهنو گو COVID-19ه یعلین دفاع تربهها نواکس د.ار دهمدان انامچسوی ما هاز  نکسه واضعر

 تیولو، اتاریونش ارورپوشیر آموزنوان وزعه بنند. و کیمک میماری کببر براما در ع امجو ما و نیزاعز، مان آموزاشنن از داکرد

ل طودر ه کفی عطان صبر و اتبما بااز شنبود. مهد خوان تان اساکیاء سو اولها علم، منآموزاشننی دایمتی و االمه سیشهمن ول ما

 همداا ایگر ردکیری با کامت خود و هبثمت که حرکد ییبیاکنم. کر میتشد یاد دننشاد آور از خوشالبسیار چن ران دویا

 نیم.کن یمضتد نبرت میلذتر ارفعتمور و درخلی یصتحل ک سایاز ها نه آکطور نماا هد رکودکان خو منییا اتدهیم 

 .مرا دهسردم هب ادش و رطخ ب تشگزاب یوزرآ همه ایرب نم

 ،ماپح امیدقت اب

(Stephen Lecce)لچه  نفااست
 شروپرو شزومآ مپحم ریزو

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_school_outbreak_guidance.pdf
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