
 ARABE / ARABIC  

 (19-ا )كوفيدمرض فيروس كورون

ضَت للفيروس ربما   19- سبب مرض كوفيدالذي ي   تعَرَّ

 

 اإلجباري الحجر الصحي

لجميع األشخاص الذين يدخلون   ينبغي إلى كندا وانتشاره فيها. 19-كوفيد مرض قامت حكومة كندا بوضع تدابير طارئة إلبطاء انتقال

وأن يرصدوا أنفسهم  وأن يعطوا معلومات االتصال بهم كما هو مطلوب، يوًما  14لمدة    للحجر الصحي أن يخضعوا إلى كندا
 في كندا )االنعزال اإلجباري(".  19-"تقليل مخاطر التعرض لمرض كوفيدمرسوم لطبقاً  لمراقبة األعراض والعالمات

 

وقد  إلى منشأةٍ للحجر الصحي  هذه المتطلباتالذين ينتهكون األشخاص  يتم نقلقد   واإلنفاذ. التحقق إلى لهذه المتطلباتيخضع امتثالك 
 تُفَرُض عليهم أيضاً غرامات و/أو عقوبة السجن. 

 تتعلق بالسفرتقييدات إضافية  )انظر القائمة على ظهر هذا المنشور( بعض المقاطعات واألقاليم لدى

 وصول محدود إلى بعض المناطق داخل المقاطعة، إلخ.(. ومنع السفر غير الضروري إلى المقاطعة،  )مثلً 

 يوماً اعتباراً من تاريخ وصولك إلى كندا 14التي تستغرق  الحجر الصحي تبدأ مدة 
 

 . الحجر الصحيطيلة مدة بدون تأخير، وابَق هناك  الحجر الصحي اذهب مباشرة إلى المكان الذي ستمضي فيه فترة  
 .في جميع األوقاتالتزم بممارسة التباعد الجسدي  
 : ذهابك إلى المكان الذي ستمضي فيه الحجر الصحيأثناء  مخالطة اآلخرينالتوقف وتجنب  

 استخدم سيارة خاصة إن أمكن  
 ابَق في السيارة كلما أمكن  
ن  م فاحصل على طلبيتكإذا كنت بحاجة إلى طعام، و، مضخة البنزين إذا كنت بحاجة إلى البنزين، ادفع التكلفة عند 

 شباك تسليم الطلبيات في المطعم 
امة أن تضع يجب  سيارة  في جميع األوقات، ماعدا إذا كنت وحدك في  مناسبة أو غطاء للوجه مناسب غير طبية كمَّ

  خاصة
أو   Canada.ca/ArriveCANأو عبر اإلنترنت على الموقع  ArriveCANإما من خلل تطبيق عليك باإلبالغ بما يلي  

 : 1-833-641-0343االتصال برقم الهاتف 
 من دخولك إلى كندا ساعة  48ينبغي اإلبالغ عن وصولك إلى المكان الذي ستقضي فيه فترة الحجر الصحي في غضون  
 كل يوم إلى غاية انتهاء فترة الحجر الصحي  19-التقييم الذاتي بشأن أعراض كوفيدبلغ عن ينبغي اإل 
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 المكان المناسب الذي ستقضي فيه فترة الحجر الصحي هو المكان الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
 

تتوفر فيه جميع ضروريات الحياة دون الحاجة إلى مغادرة   
 مكان الحجر الصحي 

تتوفر فيه غرفة نوم منفصلة وحمام منفصل إذا كنت تسكن   
 مع أفراد عائلتك/أصدقائك الذين لم يسافروا معك 

يمكنك فيه التقليل من التعامل والتفاعل مع اآلخرين  
الموجودين في نفس المنزل. وإذا كنتم تستخدمون أماكن  

 وفضاءات مشتركة مثل المطبخ، فيجب عليك: 

وجه إذا تعذر ترك مسافة  وضع كمامة أو غطاء  
 مترين بينك وبين األشخاص اآلخرين 

واضب على تنظيف األماكن المشتركة بشكل   
 كامل بعد االستخدام 

فيه مع أشخاص معرضون أكثر لإلصابة بمرض  ال تسكن 
 أكثر خطورة

فيه عن قرب مع أشخاص آخرين الذين لم يسافروا   ال تختلط 
 في:قضي فترة الحجر الصحي ال تمعك. مثل،  

مكان للسكن الجماعي أو االجتماعي، بما في ذلك   
 المخيمات أو سكن الطلبة 

منزل يوجد فيه الكثير من أفراد العائلة أو  في  
 الكثير من الناس 

شقة صغيرة مشتركة أو ما شابه ذلك من  في  
 المساكن

 

 عندما تكون في الحجر الصحي 

 تلقي خدمات طبية أو علج طبي ضروري لفي حالة الطوارئ الصحية، أو  مكان الحجر الصحي إالال تغادر  
 الزوار حتى ولو كنت خارج البيت، واترك مسافة مترين بينك وبينهم ال تستقبل 
 البلكون(استخدم فقط الفضاءات الخارجية الخاصة )مثل الشرفة أو  
 ، أو المطاعم، أو النوادي الرياضية أو المسابح. الخارجية المشتركة مثل الردهات، أو الساحات  الفضاءات واألماكن ال تستخدم  

 

 

  14الذي يستغرق  الحجر الصحيللتأكد من التزامك بإجراءات  1-888-336-7735االتصال بك من رقم الهاتف  قد يتم

 ستتلقى رسائل صوتية مسجلة ورسائل البريد اإللكتروني للتذكير.  يوماً.

وفي حالة وجود اختلف  . يوماً  14الحجر الصحي التي تستغرق الرجاء الملحظة أن سلطات المقاطعة/اإلقليم قد تتصل بك خلل فترة 

 بين التوجيهات والتعليمات الفدرالية وتوجيهات المقاطعات واألقاليم، فينبغي اتباع المتطلبات األكثر صرامة.

 

  شهراً  14لمدة  صحتك  تراقبيجب أن  

 التالية:  19-إذا بدأت تحس بأي عرض من أعراض كوفيد

 سعال جديد أو سعال يزداد سوءاً  
 التقاط األنفاس/ ضيق التنفسصعوبة في  
اإلحساس بالحمى أو االرتعاش أو حرارة درجتها   

 درجة مئوية  38تعادل أو تزيد عن 
حدوث تغيرات في الجلد أو طفح جلدي )لدى   

 األطفال( 
 

 ألم في العضلت أو الجسم، أو اإلرهاق أو الضعف  

 فقدان جديد لحاسة الشم والتذوق 

 صداع الرأس 

واألمعاء مثل وجع في البطن، أو  أعراض في البطن  
 االسهال أو التقيؤ أو الشعور بالسقم 
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 فيجب عليك أن تقوم بما يلي:

 

 عن اآلخرينفوراً عزل نفسك يجب أن ت •

 انظر أدناه(؛ ) 19-المحلية الخاصة بمرض كوفيد هيئة الصحة العامةوأن تتبع إرشادات وتعليمات  •
 

يوماً من جديد إذا شعرت، أثناء مدة الحجر الصحي، بالحمى والسعال أو الحمى وصعوبة التنفس، أو إذا كانت نتيجة  14ستبدأ فترة 
الذي أجريته إيجابية، أو إذا تعرضت إلى شخص آخر يخضع لهذا المرسوم والذي ظهرت عليه أعراض وعلمات   19-فحص كوفيد

 الذي أجراه إيجابية.   19-دأو كانت نتيجة فحص كوفي 19-كوفيد

 

أثناء السفر )مثل الرحلت الجوية والسفر على متن السفن السياحية  19-للحصول على المعلومات بشأن احتمال التعرض لمرض كوفيد

 أو وسائل النقل العامة، إلى غير ذلك(، الرجاء مراجعة صفحة الموقع اإللكتروني التالية:  

canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-

advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html.  

 

 19-للمساعدة على التقليل من انتشار مرض كوفيد

 

 (COVID Alertقم بتحميل واستخدام التطبيق الذي أعدته كندا من أجل تعقب ومتابعة حاالت المخالطة )إنذار كوفيد  •

لمدة دقيقتين أو استخدم معقم اليدين المصنوع أساساً من الكحول يحتوي على  بالصابون والماء الدافئ  االكثار من غسل يديك •
 في المائة من الكحول.  60األقل على نسبة 

 تجنب لمس وجهك. •

 بذراعك عندما تسعل أو تعطس.  تغطية فمك وأنفك •
 جميع إرشادات الصحة العامة األخرى في المنطقة التي ستزورها.  اتبع •

 

 

  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html%20for%20information%20on%20risk%20factors%20for%20increased%20exposure%20to%20COVID-19%20and/or%20more%20severe%20disease%20or%20outcomes.
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 الصحة العامة  هيئات

 

 الموقع االلكتروني  رقم الهاتف  المقاطعات واألقاليم 

 www.bccdc.ca/covid19 811 كولومبيا البريطانية 

 www.myhealth.alberta.ca 811 ألبرتا 

 www.saskhealthauthority.ca 811 ساسكاتشوان 

   www.manitoba.ca/covid19 1-888-315-9257 مانيتوبا

 www.ontario.ca/coronavirus 1-866-797-0000 أونتاريو 

 www.quebec.ca/en/coronavirus 1-877-644-4545 كيبيك

 www.gnb.ca/publichealth 811 نيو برونزويك 

 www.nshealth.ca/public-health 811 نوفا سكوشا 

  www.princeedwardisland.ca/covid19 811 إدوارد  برانسجزيرة 

 www.gov.nl.ca/covid-19 1-888-709-2929أو  811 نيوفاوندالند والبرادور 

 www.gov.nu.ca/health 1-867-975-5772 نونافوت

 www.hss.gov.nt.ca 811 الشمالية الغربية  األقاليم

 www.yukon.ca/covid-19 811 يوكون

 

 :للمزيد من المعلومات

 

 4397-784-833-1       canada.ca/coronavirus 
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