
هـــیچگونـــه مـــورد جـــدیـــدی از کـــویـــد ۱۹ امـــروز در اســـتان گـــزارش نـــگردیـــد. در حـــال حـــاضـــر در نـــیو 
بـرانـزویـک ۱۷ مـورد کـویـد ۱۹ وجـود دارد. تـمامـی مـوارد در ارتـباط بـا سـفرهـای بـیناملـللی یـا تـماس بـا 

مورد تائید شده خارج از استان بوده اند. 
دکــتر جــنیفر راســل، مــدیــر ارشــد پــزشــگی و ســالمــت، از ســاکــنین نــیو بــرانــزویــک بــه خــاطــر تــالشــهای 
مسـتمر آنـها بـرای کـاهـش گسـترش بـیماری تـشکر کـرد و بـه از خـود گـذشـتگیهای بـسیاری کـه بـرای کـند 

کردن پیشرفت بیماری صورت گرفته، اشاره نمود. 
او همچنین از تالشهای کادر درمان و پزشگی قدردانی کرد. 

دکــتر راســل گــفت مــا بــایــد از کــادر درمــان خــود مــحافــظت کــنیم، تــا آنــها بــتوانــند کــار مــهم خــود را بــه 
انــجام بــرســانــند. هــنگامــی کــه مــا بــرای محــدود کــردن گســترش بــیماری تــالش مــیکنیم، در عــین حــاالز 
کـارکـنان خـط مـقدم کـه بـسیار در ایـن شـرایـط ارزشـمند مـیباشـند، حـفاظـت مـیکنیم. هـنگامـی کـه شـما در 
خـانـه مـیمانـید و فـاصـله اجـتماعـی را رعـایـت مـی کـنید، نـه تـنها از خـود بـلکه از افـرادی کـه مـمکن اسـت 

بزودی زندگی شما را نجات بخشند، محافظت می کنید. 
دکــتر راســل هــمچنین اعــالم کــرد کــه آزمــایــشگاه بــیمارســتان دانــشگاه جــورج دامــون واقــع در مــنکنت 
اکــنون قــادر اســت نــتایــج آزمــایــشات انــجام شــده در نــیو بــرانــزویــک را تــائــید نــهائــی کــند، بــدون ایــنکه 
نـــیاز بـــاشـــد تـــا آنـــها را بـــه آزمـــایـــشگاه مـــلی واقـــع در ویـــنیپگ بـــفرســـتیم. ایـــن مـــسالـــه بـــاعـــث ســـرعـــت 
بــــخشیدن بــــه مــــراحــــل آزمــــایــــش و تــــائــــید آن در اســــتان مــــیگردد. پــــس از آنــــکه جــــواب بــــاقــــیمانــــده 
آزمــایــشهایــی کــه قــبأل فــرســتادهــایــم، مــشخص گــردد، اســتان نــتایــج مــثبت و مــنفی را بــدون نــیاز بــه 

طبقهبندیهای فرضی اعالم خواهد کرد. 
دکـتر راسـل هـمچنین گـفت بـسیار حـائـز اهـمیت اسـت کـسانـی را کـه بـا افـراد آلـوده بـه ویـروس تـماس 

داشتهاند را ردیابی کنیم. 
یـک مـورد از پـریـنس ادوارد آیـلند پـیامـدهـایـی را بـرای نـیو بـرانـزویـک داشـته اسـت. آن بـیمار عـالئـمی از 
ویــروس را هــمراه داشــته اســت هــنگامــی کــه در ۱۶ مــارس بــا پــرواز وســت جــت ۳۴۵۶ از تــورنــتو بــه 
مـنکنت سـفر کـرده بـود. مـا اطـمینان داریـم کـه مـقامـات بهـداشـتی پـریـنس ادوارد آیـلند عـملیات الزم بـرای 
ردیـابـی تـماسـها را انـجام داده انـد ولـی در ایـنجا مـی خـواهـم دوبـاره تـاکـید کـنم کـسانـی کـه در آن پـرواز 

بوده اند باید به مدت ۱۴ روز خود را ایزوله کنند.  
نخســت وزیــر بــلین هــیگز از کــلیه مــشاغــلی کــه از بــیانــیه وضــعیت اضــطراری و دســتورات الزمــاالجــرا 
بـرای اولـویـت بـخشیدن بـه سـالمـت و ایـمنی کـارمـندان، مشـتریـان، و هـمه مـردم نـیو بـرانـزویـک پـیروی 

میکنند تشکر کرد. 
هـیگز هـمچنان بـیان کـرد کـه دپـارتـمان ایـمنی عـمومـی بـه طـور مسـتمر مـشاغـل را مـورد بـازرسـی قـرار 

داده است و اعالم کردهاند که ۹۴ درصد آنها از دستورات پیروی کردهاند. 
هـیگز گـفت کـه هـیچکس نـمیخواهـد ایـن پـیروی از مـوارد اضـطراری را بـه یـک مـورد قـضایـی هـمراه بـا 
جــریــمه و اتــهام تــبدیــل کــند، ولــی مــا ایــن آمــادگئ را داریــم کــه هــر کــاری را کــه الزم اســت بــرای آنــکه 
هــمگان از ایــن دســتورات پــیروی کــنند را انــجام دهــیم. مــا بــه خــصوص نــگران مــشاغــلی هســتیم کــه 
عـــلیرغـــم دســـتورات هـــمچنان مـــشغول بـــه کـــار مـــیباشـــند، و هـــمینطور کـــسانـــی کـــه الزم اســـت خـــود را 
ایــزولــه کــنند، ولــی ایــن کــار را نــمیکنند. مــا ایــن درخــواســت را از ســر بــیتوجــهی انــجام نــمیدهــیم. مــا 



مــیدانــیم کــه ایــن مــسالــه کســب و کــار شــما را تــحت تــاثــیر قــرار مــیدهــد. امــا چــنانــچه بــخواهــیم ایــن 
منحنی را تخت کنیم،ضروری است که مشاغل غیر ضروری از این دستورات پیروی کنند. 

اطالعات به روز راجع به کوید ۱۹ به صورت آنالین قابل دسترسی می باشد. 
 اطالعات دیگر در رابطه با پاسخ به ویروس شامل موارد زیر میگردد: 

تلفن و ایمیل اطالعات 
یـک خـط تـلفن رایـگان و ایـمیل کـه خـدمـات را بـه هـر دو زبـان انـگلیسی و فـرانـسه ارائـه مـیکنند، بـرقـرار 
شـده اسـت تـا بـه سـواالت بـدون ارتـباط بـا سـالمـتی از جـمله سـواالتـی در ارتـباط بـا پـیروی از وضـعیت 
فـوق الـعاده، پـاسـخ گـویـند. شـماره تـلفن ۸۳۷۸-۴۶۲-۸۴۴-۱ در کـلیه روزهـای هـفته از سـاعـت ۸:۳۰ تـا 
۴:۳۰ پــاســخگو مــی بــاشــد. آدرس ایــمیل helpaide@gnb.ca مــی بــاشــد. نــگرانــیها و دغــدغــههای 

مرتبط با ایمنی محیط کار میبایستی همچنان به سازمان WorkSafeNB ارجاع داده شود. 
سازمان خدمات نیو برانزویک 

سـازمـان خـدمـات نـیو بـرانـزویـک بـیش از ۴۰۰ مـورد خـدمـات را بـرای عـموم مـردم از طـرف سـایـر بـخشها 
و ســازمــانــهای دولــتی ارائــه مــینمایــد. اکــثر ایــن خــدمــات بــه صــورت آنــالیــن و از طــریق تــلفن ارائــه 

میگرددند. به هر حال، بعضی از خدمات ضروری باید با حضور فیزیکی شخص صورت پذیرد. 
امـروز، تـعداد محـدودی از مـراکـز خـدمـات نـیو بـرانـزویـک بـازگـشائـی شـده انـد تـا ایـن خـدمـات ضـروری را 
انــجام بــدهــند. مشــتریــان قــبل از ورود بــه ایــن مــراکــز غــربــال شــده و اگــر کــار آنــها ضــروری تــشخیص 
داده نـشود و یـا بـتوانـند از طـریق تـلفن و یـا آنـالیـن آن خـدمـت را دریـافـت دارنـد، از ورود آنـها بـه مـرکـز 

جلوگیری میگردد. 
لیسـت خـدمـات ارائـه شـده در ایـن مـراکـز بـر روی وبـسایـت سـازمـان خـدمـات نـیو بـرانـزویـک اعـالم گـردیـده 

است.  
  
 


