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 14ژانویه ۲۰۲۱
همکاران محترم
در حالی که سال  2021با شروع استفاده از واکسن های  Modernaو  Pfizer-BioNTechو احساس خوش بینی
آغاز شده است ،واقعیت این است که ما شاهد افزایش تعداد موارد ابتال در سرتاسر بخش مراقبت های بلند مدت هستیم.
اقدام فوری و قاطع ما و شما ،همان چیزی است که اکنون برای محافظت از آسیب پذیرترین ساکنان مراکز مراقبت بلند
مدت در انتاریو و کسانی که از آنها مراقبت می کنند الزم است.
ما در فعالیت های خود برای توزیع واکسن به طور اساسی در حال پیشرفت هستیم و من خوشحالم که اعالم کنم که تاکنون
نزدیک به  100000نفر در انتاریو واکسینه شده اند .ما به سرعت و قاطعانه عمل می کنیم و برای تشویق کلیه گروه های
اراپه کننده مراقبت های بهداشتی ،ساکنان مراکز مراقبت های دراز مدت و مراقبان اصلی آنها با واکسینه کردن خود به
کمک شما نیاز داریم.
واکسیناسیون ایمن ترین ،موثرترین و مطمئن ترین راه برای محافظت از خود و اطرافیان در برابر ابتال به کووید ۱۹-است.
بسیار مهم است که ما هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا از شیوع ویروس جلوگیری کنیم و همه را در امان نگه داریم.
در حالی که منتظر حمل محموله های بعدی از طرف دولت فدرال هستیم ،پیش بینی می کنیم طی چند روز آینده تمام
 95000دوز واکسن  Pfizer-BioNTechرا در  19سایت بیمارستانی فعال خود تجویز کنیم .عالوه بر این  ،هفته گذشته
انتاریو اولین محموله خود شامل  53000دوز واکسن  Modernaرا دریافت کرد .اولین محموله کوچک در نقاط بحرانی
استان  ،تورنتو  ،یورک  ،پیل و ویندزور-اسکس مورد استفاده قرار می گیرد و انتظار داریم  56000دوز اضافی در 11
ژانویه تحویل شود .هدف ما این است که تا  21ژانویه همه ساکنان مراکز مراقبت های دراز مدت و کارکنان مراقبت دراز
مدت در این نقاط را واکسینه کنیم.
ما به زودی پروتکل هایی را برای انتقال ایمن و کارآمد واکسن  Pfizer-BioNTechبه خارج از نقطه حمل منتشر
خواهیم کرد.واکسن های Pfizer-BioNTechابتدا در خانه های مراقبت دراز مدت تجویز می شوند و ما امیدواریم که در
روزهای آینده تعداد بیشتری از ساکنان خانه های مراقبت دراز مدت واکسینه شوند.
واکسینه کردن آسیب پذیرترین افراد و افرادی که از آنها مراقبت می کنند در اسرع وقت ضروری است و من پشتیبانی شما
را برای سرعت بخشیدن به روند مبارزه با کووید ۱۹-را درخواست می کنم.
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