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ضَت للفيروسربما   19-سبب مرض كوفيدالذي ي   تعَرَّ

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

إلى السلطات، كما   االتصال بهموأن يعطوا معلومات يوًما  14لمدة   للحجر الصحي أن يخضعواالذين يدخلون إلى كندا  
ألي مرسوم تم إصداره بموجب قانون الحجر الصحي الذي  طبقاً  لمراقبة األعراضوأن يرصدوا أنفسهم هو مطلوب، 

 يفرض إجراءات االنعزال أو الحجر الصحي على األشخاص عند دخولهم إلى كندا.  
 

المرسوم إلى منشأةٍ   الذين ينتهكون هذااألشخاص  يتم نقلقد   المراقبة والتحقق واإلنفاذ. يخضع امتثالك لهذا المرسوم إلى
عليكم باالحتفاظ بهذه اإلرشادات لمساعدتكم على تطبيق وقد تُفَرُض عليهم أيضاً غرامات و/أو عقوبة السجن. للحجر الصحي 

 المتطلبات المذكورة أدناه. 

  من الحجر الصحي  ناألشخاص الَمعفيو

لغرض القيام بعمل أساسي أو وظيفة أساسية  عند دخولهم إلى كندا  َمعفيون من الحجر الصحيبعض األشخاص 
 كما هو ُمحدد في المرسوم. 

 وسيتم التحقق من اإلعفاء كل مرة يدخل فيها الشخص إلى كندا. 

 . 19-ال ينطبق هذا االعفاء على األشخاص الذين لديهم عالمات وأعراض مرض كوفيد 

أعراض عند دخولك إلى كندا، فعليك أن تُخبر موظف خدمات الحدود أو موظف الحجر الصحي بهذه   إذا كانت لديك
 المعلومة وسيقوم الموظف بإعطائك تعليمات إضافية.  

 لكن أنت ملزم بالقيام بما يلي حتى وإن تم تحديدك كشخص معفي من الحجر الصحي اإللزامي:  
 

 إذا تعذر االلتزام بالتباعد الجسدي. األماكن العامةا تكون في ارتداء كمامة غير طبية أو غطاء الوجه عندم  •

يوماً في كل   14، بما في ذلك لمدة 19-وأعراض مرض كوفيد  لمراقبة عالماتنفسك  رصداالستمرار في  •
 مرة تدخل فيها إلى كندا. 

ات الوقاية من الصحة العامة للمنطقة التي ستُسافر إليها واحترام إجراء هيئاتاحترام توجيهات وتعليمات  •
 مقر عملك. 

 

متطلبات   لديها  المقاطعات واألقاليم ألشخاص الذين يدخلون إلى كندا، إال أن بعض هذا اإلعفاء ينطبق على بعض ا  رغم أن
   )مثال إتاحة الوصول بشكل محدود إلى بعض المناطق داخل المقاطعة، إلخ.(. مغايرة قد تؤثر على عملية الدخول.

 لمواقع اإللكترونية للمقاطعات واألقاليم للحصول على المزيد من المعلومات.االرجاء مراجعة 
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 صحتك   تراقب يجب أن 

 :19-يوماً في كل مرة تدخل فيها إلى كندا، إذا ظهرت عليك أية أعراض مشابهة ألعراض مرض كوفيد 14لمدة 

 جديد أو سعال يزداد سوءاً،  سعال   <
 صعوبة في التقاط األنفاس/ ضيق التنفس،  <
 درجة مئوية،  38حمى درجة حرارتها تعادل أو تزيد عن   <
 اإلحساس بعالمات الحمى والقشعريرة والتعب والضعف،  <
 ألم في العضالت أو الجسم،   <
 فقدان جديد لحاسة الشم أو التذوق،   <
 صداع الرأس،   <
 ض في البطن واألمعاء مثل وجع في البطن، أو االسهال أو التقيؤ أو الشعور بالسقم.أعرا  <
 

 ؛ عن اآلخرينفوراً عزل نفسك فيجب عليك أن ت •

انظر المعلومات المذكورة  )في المقاطعة أو اإلقليم الذي توجد فيه  هيئة الصحة العامةوأن تتبع إرشادات وتعليمات  •
 أدناه(؛

 برب العمل للحصول على المزيد من التعليمات المتعلقة بعملك إذا كنت مسافراً في مهمة عمل. وأن تتصل  •
 

للحصول على المعلومات عن الرحالت الجوية والسفر على متن السفن السياحية أو القطارات )أو أي وسائل نقل عامة أخرى(  
لرجاء مراجعة صفحة الموقع اإللكتروني التالية: أثناء سفرك األخير، ا 19-التي ربما قد تعرضت فيها إلى مرض كوفيد

-infection/latest-coronavirus-novel-health/services/diseases/2019-ublichttps://www.canada.ca/en/p
gatherings.html-mass-ships-cruise-flights-advice/exposure-health-travel 

مرض أو عواقب أكثر اإلصابة بو/أو  19-للحصول على المعلومات بشأن عوامل خطر زيادة التعرض لمرض كوفيد
-https://www.canada.ca/en/publicخطورة، الرجاء مراجعة صفحة الموقع اإللكتروني 

health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html 

 تكون متواجداً في كندا، من الُمحبذ أن تقوم بما يلي:  عندما

، خصوصاً األشخاص الذين هم معرضون أكثر لإلصابة بمرض أكثر  التقليل من مخالطة األشخاص اآلخرين  •
 خطورة.

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

 تجنب لمس وجهك.  •

 تغطية فمك وأنفك بذراعك عندما تسعل أو تعطس.  •

 
  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html
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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

 
 

  www.canada.ca/coronavirus  1-833-784-4397  للمزيد من المعلومات 
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