Ministry of
Long-Term Care

Ministère des
Soins de longue durée

Office of the Minister

Bureau du ministre

400 University Avenue, 6th Floor
Toronto ON M7A 1N3

400, avenue University, 6e étage
Toronto ON M7A 1N3

9 січня 2021 року
Шановні партнери!
Незважаючи на те, що 2021 рік розпочався із запуску масового виробництва вакцин
Moderna й Pfizer-BioNTech і приніс нам відчуття оптимізму, ми все ще спостерігаємо за
збільшенням кількості випадків захворювання на вірус у секторі довгострокового
догляду. Негайні й рішучі дії, як з нашого, так і з вашого боку, — ось що наразі
потрібно, щоб захистити наших найуразливіших громадян — осіб, що проживають у
закладах довгострокового догляду провінції Онтаріо, а також персонал цих закладів.
Спільними зусиллями ми досягли значного прогресу в розповсюдженні вакцин: наразі
в Онтаріо вакциновано вже близька 100 000 осіб. Ми діємо швидко й рішуче, проте
нам украй потрібна ваша допомога, щоб переконати всіх медичних працівників й осіб,
що проживають у закладах довгострокового догляду, а також персонал цих закладів
закотити рукави й пройти вакцинацію.
Вакцинація — це найбільш безпечний, ефективний і надійний спосіб захистити себе й
людей навколо від вірусу COVID-19. Дуже важливо зробити все можливе, щоб
припинити поширення вірусу й захистити здоров’я всіх і кожного.
В очікуванні подальших поставок від федерального уряду, упродовж кількох днів ми
плануємо ввести ще 95 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech у 19 медичних закладах, які
залучено до програми вакцинації. Окрім того, минулого тижня до Онтаріо надійшла
перша партія з 53 000 доз вакцини Moderna. Ця перша невелика партія наразі
використовується для вакцинації в населених пунктах провінції, що найбільше
постраждали від вірусу, Торонто, Йорку, Пілі й Віндзорі, графство Ессекс. До 11 січня
ми очікуємо на надходження ще 56 000 доз. До 21 січня ми плануємо провести
вакцинацію всіх осіб, що проживають у закладах довгострокового догляду, а також
персоналу цих закладів.
Найближчим часом ми опублікуємо протоколи безпечного й ефективного розподілу
вакцини Pfizer-BioNTech з точок первинної доставки. Ми вже почали щеплення
вакцинами Pfizer-BioNTech у закладах довгострокового догляду й очікуємо на більший
масштаб вакцинації відповідної категорії громадян найближчими днями.
Наразі наш першочерговий обов’язок — якнайскоріша безпечна вакцинація
найуразливіших осіб і тих, хто про них дбає. І я прошу вас про підтримку нашої стратегії
боротьби з COVID-19.
З повагою,
Докторка Меррілі Фуллертон
Міністерка довгострокового догляду

