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 ) للجمھور19-أسئلة متكررة حول فیروس كورونا المستجد (كوفید
)novel Coronavirus (COVID-19) FAQs for Public( 

 AHS (ECC)صادر عن مركز تنسیق الطوارئ للخدمات الصحیة بمقاطعة ألبرتا 

 2020یونیو،  26تمت المراجعة في 

للحصول على أحدث   www.alberta.ca/covid19ترجى المالحظة: نقوم بكافة ما بوسعنا من أجل تحدیث قائمة األسئلة المتكررة، إال أنھ علیك زیارة  
 المعلومات حول الوضع في ألبرتا.  

 . www.ahs.ca/covidى التفضل بزیارة إذا كنت أحد عاملي الرعایة الصحیة في ألبرتا، یرج

 

 
 ) ?What is novel coronavirus (COVID-19))؟ (19-ما ھو فیروس كورونا المستجد (كوفید

ویتراوح ذلك بین نزلة البرد  فیروسات كورونا ھي عائلة كبیرة من الفیروسات. تسبب بعض فیروسات كورونا اعتالل الجھاز التنفسي لدى البشر،  •
تصیب فیروسات   العادیة والخفیفة وااللتھابات الرئویة الشدیدة. بینما یتسبب البعض اآلخر منھا باعتالل لدى الحیوانات فقط. في حاالت نادرة، یمكن أن 

 المخالطة اللصیقة.  كورونا الحیوانیة البشر بالعدوى، وفي حاالت أكثر نُدرة، یمكن أن تنتشر من شخص إلى آخر عن طریق
ھو عبارة عن فیروسات كورونا مستجدة. فیروسات كورونا المستجدة ھي سالالت جدیدة من الفیروس لم یتم التعرف علیھا سابقًا لدى   19-كوفید •

 البشر.  
 وھذا یعني أن الناس ال یتمتعون بالمناعة ضدھا، وأنھ ال یوجد أي لقاح محدد أو عالج لھا.   •

 

 )?What are the symptoms of COVID-19؟ ( 19-ما ھي أعراض كوفید

 : 19-تشمل األعراض األكثر شیوعًا لكوفید •
o  الحّمى 
o  سعال جدید أو ُمزمن یزداد سوًءا 
o  ضیق نفس أو صعوبة في التنفس تظھر ألول مرة أو تزداد سوًءا 
o  ألم الحلق 
o  رشح األنف 

 : 19-وقد تشمل األعراض اإلضافیة لكوفید •
o  انسداد األنف 
o   البلع ألم عند 
o  صداع 
o  قشعریرة 
o  آالم في العضالت أو المفاصل 
o الشعور باالعتالل بشكل عام، أو تعب جدید أو إجھاد شدید 
o  (الغثیان أو القيء أو اإلسھال أو فقدان شھیة ال تفسیر لھ) أعراض الجھاز الھضمي 
o  فقدان حاسة الشم أو الذوق 
o  التھاب الملتحمة، أو ما یسمى بالعین الوردیة 

 ) ?What’s happening in Albertaما الذي یحدث في ألبرتا؟ ( 

  في ألبرتا. لالطالع على العدد الحالي للحاالت وعلى معلومات إضافیة لسكّان ألبرتا، قم بزیارة  19-ال تزال تظھر حاالت كوفید
www.alberta.ca/covid19. 

http://www.alberta.ca/covid19
http://www.ahs.ca/covid
http://www.alberta.ca/covid19
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) من ھذا المرض من دون الحاجة إلى عالج خاص. إال أنھ قد یتسبب في اعتالل خطیر. یُعد كبار السن أو األفراد  80الناس (حوالي %یشفى معظم  •
 الذین یعانون من مشاكل صحیة أخرى أكثر عرضة لإلصابة باعتالل خطیر قد یتضمن: 

o  صعوبة التنفس 
o  التھاب رئوي 
o ة. ثمة احتمال حدوث وفیات لدى الحاالت الشدید 

، إال أنھ یبدو أن االعتالل الخطیر یصیب في الغالب األشخاص األكبر سن�ا أو الذین یعانون من  19-بالرغم من أننا ال زلنا نتعلم عن مرض كوفید •
 حاالت مرضیة سابقة مثل: 

o  ارتفاع ضغط الدم 
o  أمراض القلب و/أو الرئتین 
o  السرطان 
o  السكري 

 

 ) ?How is COVID-19 spread from person-to-personمن شخص إلى آخر؟ ( 19-كیف ینتشر كوفید

 من خالل انتشاره من شخص آلخر من خالل:  19-ینتقل كوفید •
o  .القطرات، مثل تلك الناتجة عن السعال أو العطس، والتحدث والضحك والغناء 
o  .لمس األشیاء أو األسطح الملوثة، ومن ثم لمس عینیك أو أنفك أو فمك 

لیس محمول جًوا وال یمكنھ االنتشار من خالل الھواء وعلى مدى مسافات بعیدة أو فترات زمنیة طویلة كالحصبة على سبیل المثال. وتشیر   19-كوفید •
ة لعدة أیام في  الدراسات إلى أن الفیروس ال یبقى في العادة على قید الحیاة إال لساعات قلیلة على السطح، إال أنھ من الممكن أن یبقى على قید الحیا

 الظروف المثالیة.  
نشره إلى أشخاص آخرین قبل بدء شعورھم بالمرض أو حتى إن لم تظھر لدیھم أیة أعراض. ولكن، أعلى   19-ویمكن لألشخاص المصابین بكوفید •

 ینجم عن األشخاص المصابین باألعراض مثل السعال أو سیالن األنف.  19-مستوى لخطر إنتشار كوفید

 ) ?Who is most at risk for becoming very sick with COVID-19؟ (19-عرضة لإلصابة باعتالل شدید من جراء كوفیدمن ھم األكثر  

سیعانون من اعتالل خفیف، من المرجح إصابة بعض األفراد باعتالل شدید. كما یبدو أن كبار   19-على الرغم من أن معظم األفراد المصابین بكوفید •
السن واألفراد الذین یعانون من ظروف صحیة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري ومرض القلب ومرض الرئة، أكثر عرضة لخطر اإلصابة  

 الشدید.  بالمرض 

 ما ھي توصیاتكم لألشخاص الذین یعانون من نقص المناعة أو المصابین بالربو أو األكثر عرضة لخطر االعتالل الشدید ألسباب طبیة أخرى؟ 
)What are your recommendations for people who are immune compromised, have asthma or at high risk 

of severe illness for other medical reasons? ( 

 حان األوان لتبقى في المنزل وتتجنب حضور المناسبات االجتماعیة وغیرھا من الخروجات غیر الضروریة.  ابَق في المنزل.  •
على نحو سلیم. ارتِد الكمامة في األماكن العامة في الحاالت التي یصعب فیھا الحفاظ   التباعد الجسدي إذا كنت مضطًرا لمغادرة منزلك، فتأكد من اتباع  •

امة األخرى للحد من انتشار  باإلضافة إلى اإلجراءات الصحیة الع الكماماتطوال الوقت. ینبغي استعمال  2على مسافة تباعد جسدي قدرھا مترین 
 المرض. 

 اتبع ذات الممارسات الموصى بھا للحمایة من جمیع األمراض التنفسیة أال وھي:  •
o باستعمال محلول كحولي أو الصابون والماء الدافئ لمدة ال تقل عن عشرین ثانیة.   اغسل یدیك 
o  .تجنب مالمسة وجھك أو أنفك أو فمك قبل غسل یدیك 
o خالطة المرضى عن قرب. تجنب م 
o  .نظف األسطح التي تكثر مالمستھا وطھرھا 
o  ،ومن ثم قم بغسل یدیك.   احرص على تغطیة سعالك وعطسك بذراعك عندما تكون مریًضا 

 اجة إلى الرعایة الطبیة الفوریة.  إذا أصبت بمرض شدید وكنت بح  911اتصل بـ •

 ) ?How is COVID-19 treated؟ (19-كیف تتم معالجة كوفید

في الوقت الحالي، إال أنھ   19-یتعافى معظم األشخاص المصابون بمرض خفیف من تلقاء نفسھم. بالرغم من عدم وجود أي أدویة محددة لعالج كوفید •
. نظام الرعایة الصحیة في ألبرتا قادر على توفیر رعایة فعالة لألفراد الذین  19-األشخاص المصابین بكوفیدیتم استعمال الرعایة الداعمة لعالج 
 . 19-یصابون باعتالل خطیر جراء كوفید

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#social
https://www.alberta.ca/masks.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/if-hp-ipc-flu-handwash-how-to.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/info/Page14511.aspx
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 ) ?What is the difference between COVID-19 and influenza(  واإلنفلونزا؟ 19-ما الفرق بین كوفید

 النواحي مع اإلنفلونزا: في بعض  19-یتشابھ كوفید

 واإلنفلونزا یتسببان بمرض تنفسي لدى األشخاص المرضى.  19-فكال الكوفید •
 وكالھما ینتشران بالطریقة ذاتھا من خالل القطرات الصغیرة من األنف والفم.  •
 حصبة. وال ینتشر أي منھما من خالل الھواء على مدى المسافات والفترات الزمنیة الطویلة على العكس من مرض ال •

 واإلنفلونزا:   19-ھناك بعض الفروقات الرئیسیة بین كوفید

 یتم تطویر لقاح جدید لإلنفلونزا كل عام للحمایة من أحدث سالالت اإلنفلونزا.  .19-ال یوجد لدینا حالیاً أي لقاح أو عالج محدد لكوفید •
على   19-اإلنفلونزا الموسمیة. تعتمد تقدیرات معدل الوفیات في حاالت كوفیدبمرض شدید لدى نسبة أعلى من الحاالت مقارنة مع   19-یتسبب كوفید •

شخص مصاب. بالمقارنة، فإن اإلنفلونزا الموسمیة تسبب الوفاة لحوالي شخص   100وفیات لكل  4-3عدة أمور، ولكنھا تتراوح في المعدل من حوالي 
 شخص مصاب.  1000من بین كل  1

ب بمرض شدید، من الضروري منع انتشاره من خالل بقاء األشخاص المصابین بالسعال أو الحّمى في المنزل وبعیًدا  على التسب 19-نظًرا لقدرة كوفید •
 عن اآلخرین. 

 ) ?Are there vaccines to prevent COVID-19؟ (19-ھل ثمة لقاحات لمنع اإلصابة بكوفید

 أن تمر فترة قبل تطویر لقاح والموافقة على استخدامھ في كندا. لیس بعد. حالیًا، یتم إجراء أبحاث عدیدة لتطویر لقاح، ولكن یمكن  •

 ) ?How can I protect myself and my family from COVID-19؟ (19-كیف یمكنني حمایة نفسي وعائلتي من كوفید

على نحو سلیم. ارتِد الكمامة في األماكن العامة في الحاالت التي یصعب فیھا الحفاظ على مسافة تباعد جسدي قدرھا   التباعد الجسديتأكد من اتباع  •
 باإلضافة إلى اإلجراءات الصحیة العامة األخرى للحد من انتشار المرض.  الكماماتطوال الوقت. ینبغي استعمال  2مترین 

 التزم بذات الممارسات التي نوصي بھا للحمایة من جمیع األمراض التنفسیة أال وھي:  •
o باستعمال محلول كحولي أو الصابون والماء الدافئ لمدة ال تقل عن عشرین ثانیة.   اغسل یدیك 
o  .تجنب مالمسة وجھك أو أنفك أو فمك قبل غسل یدیك 
o خالطة المرضى عن قرب. تجنب م 
o  .نظف األسطح التي تكثر مالمستھا وطھرھا 

   اإللكتروني" لترى فیما إن كان علیك إجراء الفحص أم ال. 19-في حال إصابتك بالمرض، ینبغي علیك البقاء في المنزل وإتمام "تقییم كوفید •

 ) ?When should I go to the hospitalمتى علي الذھاب إلى المستشفى؟ ( 

 إذا كنت مصابًا بمرض خطیر وكنت في حاجة لتلقي عنایة طبیة فوریة.    911اتصل بـ •
للحصول على تقییم   811، بإمكانك االتصال بطبیبك أو بالرقم 19-ما لم تكن بحاجة إلى رعایة طبیة طارئة وكنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بـكوفید •

   صحي افتراضي وإحالة. 
 

 )COVID-19 TESTING IN ALBERTAألبرتا (في  19-فحص كوفید

 ) ?Should I be tested for COVID-19؟ (19-ھل ینبغي أن أخضع لفحص كوفید

 متوفر اآلن لجمیع سكّان ألبرتا، حتى وإن لم تظھر علیھم أیة أعراض.   19-فحص كوفید •
   الیوم. ومن ثم احجز موعد فحصك على اإلنترنت قم بإتمام التقییم اإللكتروني  •

 When am Iالخاص بي؟ ( 19-متى أكون ُملزم قانونًا بعزل نفسي ومتى ال یكون من اإللزامي علّي عزل نفسي أثناء انتظاري لنتائج فحص كوفید
legally required to isolate and when do I not have to isolate while waiting for my COVID-19 test results? ( 

وجود الفیروس في أنفك أو حلقك من عدم وجوده. من المھم أن تفھم ما علیك القیام بھ أثناء انتظارك لنتائج فحصك، وما معنى   19-یكشف فحص كوفید •
 : 19-النتیجة اإلیجابیة أو السلبیة لفحص كوفید

 

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#social
https://www.alberta.ca/masks.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/if-hp-ipc-flu-handwash-how-to.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17058.aspx
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 أنت ُملزم قانونًا بعزل نفسك إذا:   •
o وكانت نتیجة فحصك إیجابیة؛   19-تم تأكید إصابتك بكوفید 
o  بمرض أو حالة صحیة موجودة لدیك   ال صلة لھفي حال إصابتك بالسعال أو الحّمى أو ضیق النفس أو رشح األنف أو التھاب الحلق بشكل

 في السابق؛  
o ؛ أو  19- لشخص تعرف بأنھ ُمصاب بكوفید األخیرة  14في حال مخالطتك في األیام الـ 
o األخیرة.    14سفرك إلى خارج كندا في غضون األیام الـ 

 حتى وإن لم تكن ُملزًما قانونًا بعزل نفسك، ینبغي علیك البقاء في المنزل في حال إصابتك بأي مرض إلى حین اختفاء األعراض.   •
 . إرشادات العزل الذاتي للمزید من المعلومات یُرجى االطالع على   •
 :  لست ُملزًما بعزل نفسك إذا •

o  14تسافر خارج كندا في غضون األیام الـ ولم 19-تخالط شخًصا ما تعرف أنھ ُمصاب بكوفید ولمأعراض للمرض،  أیةلم تكن لدیك  
 األخیرة؛  

o   لدیك أیة أعراض عند فحصك ولیست لدیك أیة أعراض اآلن؛  إذا كنت تنتظر النتائج ولم تكن 
o  19-بمرض أو حالة صحیة تعاني منھا سابقًا، ولیست أعراض جدیدة؛ وكانت نتیجة فحصك لكوفید متعلقةإذا كانت لدیك أعراض مرضیة  

 ؛ 19- سلبیة ولم تكن لدیك أیة أعراض مرضیة ولم تخالط أي شخص مصاب بكوفید
o  بمرض أو حالة   مرتبطسلبیة وكنت تعاني من سعال أو حّمى أو ضیق نفس أو رشح أنف أو التھاب حلق  19-لكوفید إذا كانت نتیجة فحصك

 صحیة موجودة لدیك في السابق.  

 ) ?I just received a positive COVID-19 test result. What do I do( . ماذا أفعل؟ 19-لقد تلقیت للتو نتیجة فحصي اإلیجابیة لكوفید

من بدء ظھور    أیام 10 لمدة  بعزل نفسك قانونًاإیجابیة، أنت ُملزم  19- إذا كنت تعاني حالیًا/أو في السابق من األعراض وكانت نتیجة فحصك لكوفید •
 األعراض لدیك وإلى حین اختفائھا (أي الفترتین أطول). 

أیام من تاریخ فحصك؛ وسیتغیر ھذا التاریخ    10لمدة  بعزل نفسك قانونًام تكن مصاب بأیة أعراض، ولكن كانت نتیجة فحصك إیجابیة، أنت ُملزم إذا ل •
 بتزویدك باإلرشادات.   Public Healthأیام ھذه. ستقوم  10في حال إصابتك بأعراض خالل فترة الـ

o  من خالل تقلیل فرصة انتشار الفیروس إلى اآلخرین.   19-على منع انتشار كوفید العزلیساعد 
o وعدم مغادرة منزلك أو الذھاب إلى العمل أو المدرسة أو الفعالیات االجتماعیة أو أي تجمعات عامة أخرى   - علیك البقاء في المنزل  ینبغي

 إال في حال احتیاجك للمساعدة الطبیة: 
 19-إذا كنت مصابًا بمرض خطیر وكنت في حاجة لتلقي عنایة طبیة فوریة. أخبرھم بأنك مصاب بكوفید  911اتصل بـ . 
  811في حال عدم احتیاجك للرعایة الطبیة العاجلة، یمكنك االتصال بمقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو بالرقم  

 إلجراء تقییم صحي افتراضي. 
o   تجنب مخالطة األشخاص اآلخرین بشكل لصیق، بما في ذلك أفراد عائلتك، وخاصة كبار السن منھم أو األشخاص من ذوي الحاالت

 أو المناعة الضعیفة. المزمنة  
o   اغسل یدیك بشكل متكرر وجیّد، وَغطِّ فمك وأنفك عند السعال والعطس، وتجنب مشاركة األدوات المنزلیة مع اآلخرین ونظف األسطح التي

 تلمسھا وتشاركھا مع اآلخرین وعقمھا بشكل متكرر. 
o  ستتصل بكPublic Health  .لتزویدك بالمعلومات واإلرشادات 

 ) ?I just received a negative COVID-19 test result. What do I do. ماذا أفعل؟ (19-للتو نتیجة فحصي السلبیة لكوفیدلقد تلقیت  

  14تعد من السفر من خارج كندا في غضون األیام الـ لمأو  19-تخالط أي شخص تعرف أنھ مصاب بكوفید لم تكن لدیك أعراض مرضیة، و  لم إذا  •
 . التباعد الجسدي استمر باتباع آداب السعال والعطس ونظافة الیدین، وممارسة   .بعزل نفسكم األخیرة، أنت لست ُملز

  عزل نفسكإذا كانت نتیجة فحصك سلبیة ولكنك خالطت شخص نتیجة فحصھ إیجابیة أو كنت قد عدت من السفر من خارج كندا، ال یزال ینبغي علیك  •
 دا.  یوم من آخر مخالطة لك للشخص المصاب أو من یوم عودتك إلى كن 14لمدة 

في وقت سابق،  19-وھي ال تخبرك إن كنت قد أصبت بكوفید تذكر: نتائج فحصك تدل على إصابتك أو عدم إصابتك عند لحظة إجرائك للفحص فقط. •
ونظافة الیدین، حتى وإن كانت   التباعد الجسديسیتوجب علیك االستمرار باتباع جمیع إجراءات الصحة العامة، مثل  وال تتنبأ بإصابتك بھ في المستقبل. 

 نتیجة فحصك سلبیة.  
  811على الرقم  Health Link، أو اتصل بـ 19-لكوفید  التقییم الذاتي اإللكترونيوقم بإجراء  اعزل نفسكفي حال ظھرت لدیك أعراض جدیدة،  •

 للمزید من النصائح.  

 ) ?What does the testing of asymptomatic Albertans revealعن ماذا یكشف فحص سّكان ألبرتا غیر المصابین باألعراض؟ (

ال یمكن   أم ال عند لحظة إجراء الفحص، حتى وإن لم یكن مصابًا بأیة أعراض. 19-الفحص قادر فقط على تحدید فیما إن كان الشخص مصاب بكوفید •
مناعة الشخص  في وقت سابق أم ال. كما أنھا ال تستطیع تقییم  19- للفحوصات أن تحدد بشكل موثوق فیما إن كان الشخص كان قد أصیب بكوفید

یُرجى العلم أنھ أي شخص لم تظھر لدیھ أعراض عند   سیتم تزوید النتائج من خالل الھاتف في غضون بضعة أیام من إجراء الفحص. .19-لكوفید

https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#social
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#social
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17058.aspx
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طین اللصیقین  أیام بعد أخذ المسحة. كما سیتوجب على المخال 10إیجابیة یكون ُملزم قانونًا بعزل نفسھ لمدة   19-فحصھ وكانت نتیجة فحصھ لكوفید
 لجمیع الحاالت ولمخالطیھم اللصیقین.  Public Healthبإجراء متابعة   AHSلألشخاص الذین تكون نتیجة فحصھم إیجابیة عزل أنفسھم. ستقوم 

 ؟19-ما الذي ینبغي أن أقوم بھ إن أصبت بأعراض وظننت أني مصاب بفیروس كوفید
)What should I do if I have symptoms and think I have COVID-19? ( 

 عزل نفسك. ینبغي علیك  •
لحجز موعد عبر اإلنترنت   811. إذا كان استعمال اإلنترنت غیر متاح لك، اتصل بالرقم 19-لحجز موعد لفحص كوفید  www.ahs.ca/covidُزر •

 لألفراد الذین یرغبون بالخضوع للفحص. 
 أوًال.   Health Link (811)یرجى عدم زیارة المستشفى أو عیادة الطبیب أو المختبر أو منشآت الرعایة الصحیة من دون استشارة طبیبك أو  •

o 19-كون مصابًا بفیروس كوفیدإذا كنت بحاجة لتلقي العنایة الطبیة الفوریة. أخبرھم أنك ربما ت  911اتصل بـ . 

o  إلجراء تقییم    811في حال عدم احتیاجك للرعایة الطبیة العاجلة، یمكنك االتصال بمقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو بالرقم
 صحي افتراضي وإحالتك إلى الجھة المختصة. 

 ) ?Did the criteria for COVID-19 testing change؟ (19-ھل تغیرت معاییر فحص كوفید

. وستستمر ھذه الفئات بالتغیر في 19-بمراجعة معاییر الفحص في ألبرتا حسب القدرات المحسنة للفحص المخبري وحسب تطور جائحة كوفید AHSتستمر 
 األسابیع والشھور المقبلة مع تطور الجائحة. 

 
، سواء كانوا یعانون من أعراض أم ال. یتم الفحص من خالل أخذ موعد  19-ص كوفیدمایو، جمیع سكّان ألبرتا مؤھلون للخضوع لفح  29اعتباًرا من  •

. إذا كان استعمال اإلنترنت غیر متاح لك، اتصل بالرقم  www.ahs.ca/covid مسبق یمكن حجزه بكل سھولة عبر اإلنترنت من خالل زیارة الموقع 
 لحجز موعد عبر اإلنترنت لألفراد الذین یرغبون بالخضوع للفحص.  811

 
 ضوع للفحص. وھذا یعني أن المقیمین الذین یحملون األعراض والذین ال یحملونھا من كافة المناطق مؤھلون اآلن للخ  •

o  التي تم تطویرھا ألجلھم.   أداة التقییم اإللكتروني ویمكن لعامة أفراد الشعب االستمرار باستعمال 
 

التھاب الحلق بشكل ال صلة لھ بمرض أو  یُرجى العلم أن أي شخص مصاب بالسعال أو الحّمى أو ضیق النفس أو صعوبة في التنفس أو رشح األنف أو  •
ولكن، "یُسمح" لھؤالء األشخاص بمغادرة منازلھم للحضور إلجراء الفحص مع اتباع   . بعزل نفسھحالة صحیة موجودة لدیھ في السابق ُملزم قانوناً 

أو للعنایة الحرجة لحاالت طبیة موجودة    19-المبینة في إعفاء األشخاص المحجورین أو المعزولین الذین یحتاجون للخضوع لفحص كوفید اإلرشادات 
 أو لتلقي العنایة الطارئة. ُمسبقًا  
 ) ?Why did AHS change the testing criteriaبتغییر معاییر الفحص؟ (  AHSلم قامت خدمات 

. ھذه  19-كوفید من خالل ھذا الفحص الموسّع نحصل على صورة أوضح حول مدى نجاعة اإلجراءات الصحیة الحكومیة في احتواء مرض  •
 زید من اإلجراءات نحو إعادة إطالق ألبرتا.  المعلومات ھامة لمساعدتنا في تنفیذ م 

 ستستمر فئات سكان ألبرتا المؤھلین للخضوع لالختبار بالتغیر في األسابیع والشھور المقبلة لتعكس تطور الجائحة.  •
 

 إذا كنت بحاجة للخضوع للفحص، ھل بإمكاني الحصول على نتائجي عبر المتصل التلقائي؟ 
)If I require testing, can I receive my results by autodialer? ( 

السلبیة عبر الھاتف من خالل نظام المتصل التلقائي. سیمنح   19-خیار تلقي نتائج فحص كوفید 19-سیتوفر لجمیع سكان ألبرتا الخاضعین لفحص كوفید •
السلبیة عند حجزھم لموعد عبر   19-بار كوفیدفرصة الموافقة على وسیلة المتصل التلقائي لتلقي نتائج اخت 19-األفراد الخاضعون الختبار كوفید

 اإلنترنت أو في الوقت الذي تتم فیھ إحالتھم للفحص. 
لن   للمتابعة وإدارة الحالة.  AHS Public Healthبواسطة أحد أفراد فریق   19-سیتم االتصال بكافة األفراد أصحاب النتائج اإلیجابیة لفیروس كوفید •

 ة من خالل الرسائل المؤتمتة. بتقدیم النتائج اإلیجابی AHSتقوم 
 إذا كنت قد وافقت على تلقي نتائجك السلبیة من خالل المتصل التلقائي، ستحصل على نتائجك السلبیة من خالل مكالمة ھاتفیة مؤتمتة.  •
على تلقي نتائجك السلبیة   في حال عدم تمكن نظام المتصل الذاتي من الوصول إلیك ولم یتوفر لدیك البرید الصوتي، أو في حال عدم منحك لموافقتك •

  االتصال بك مباشرة للتأكد من حصولك على نتائج فحصك السلبیة.  AHSمن خالل المتصل التلقائي، سیحاول شخص ما من 
وقع  مإذا تعذر على نظام المتصل التلقائي الوصول إلیك بعد سبعة أیام من وقت المحاولة األولى، سیكون باإلمكان الوصول إلى نتائجك من خالل  •

MyHealthRecords.أو یمكنك زیارة طبیب عائلتك للحصول على نتائجك ، 
تصال التلقائي  یُرجى العلم: للحصول على نتائج فحصك سیتوجب علیك إزالة أي إعدادات تمنع االتصاالت مجھولة المصدر من ھاتفك لیتمكن نظام اال •

 أثناء انتظارك لنتائج فحصك، یُرجى التأكد من الرد على أي مكالمات مجھولة المصدر، أو على المكالمات من أرقام ال تمیزھا.   من الوصول إلیك.

http://www.ahs.ca/covid
tel:811
file://jeeves.crha-health.ab.ca/communications/#COVID19/FAQs/Staff%20FAQ/www.ahs.ca/covid
tel:811
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
http://www.alberta.ca/self-isolation.aspx
https://open.alberta.ca/publications/exemption-isolated-persons-who-require-covid-19-testing-critical-care-emergency-care
https://myhealth.alberta.ca/myhealthrecords
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وم شخص ما من  في الختام، یُرجى العلم أنھ في حال خضوع عدة أشخاص من منزلك للفحص وتم استعمال رقم الھاتف ذاتھ لكل واحد منھم، فسیق •
AHS  .باالتصال بكم إلبالغكم بالنتائج بدًال من نظام المتصل التلقائي 

 ؟19-عقب الكشف عن حالة مؤكدة من كوفید AHSما ھي إجراءات خدمات 
)What is AHS’ process following a confirmed case of COVID-19? ( 

بالشخص المصاب   AHSالتابع لخدمات   Public Healthالفحص المخبري، سیتصل فریق من خالل  19-عند الكشف عن حالة مؤكدة من كوفید •
 مع الفرد المصاب لتحدید األفراد الذین كان مخالطًا لھم منذ بدء األعراض لدیھ.   Public Healthویزوده بتوجیھات للعزل الذاتي. كما تعمل 

یكونوا تعرضوا ألصحاب الحاالت المؤكدة. سیطلب من ھؤالء التزام العزل الذاتي  مباشرة بكافة األفراد الذین قد   AHSومن ثم تتصل خدمات  •
 المؤكدة من خالل الفحص المخبري.   19-. یسمى ھذا اإلجراء تقفي المخالطة، ویتم استجابة لكل حالة من حاالت كوفید19-والخضوع الختبار كوفید

إذًا أنت  ،  AHSیعتبرون عرضة ألي حالة. ما لم یتم االتصال بك مباشرة بواسطة  AHSفقط األفراد الذین یتم االتصال بھم مباشرة بواسطة خدمات  •
 ال تعد ُمعرًضا. 

 . 19-لحمایة خصوصیة المریض، لن یتم اإلفصاح عن أي تفاصیل تخص المریض صاحب الحالة المؤكدة من فیروس كوفید •
  .AHSال بك مباشرة بواسطة ، سیتم االتص 19-إذا كان من المعروف أنك تعرضت لحالة مؤكدة من كوفید •

 ) PPE ( )PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)(معدات الوقایة الشخصیة 

 I am worried about. ھل یتعین علي ارتداء القفازات عند الخروج من المنزل أو التواجد في األماكن العامة؟ (19-أنا قلق من اإلصابة بكوفید
catching COVID-19. Should I wear gloves when outside of my house or in public places? ( 

اء القفازات  تعد القفازات الطبیة عنصًرا شدید األھمیة من المعدات الوقائیة الشخصیة للعاملین في القطاع الصحي. إال أنھ لیس على عموم الناس ارتد •
 خالل قیامھم بنشاطاتھم الیومیة، مثل شراء الحاجیات. 

أن    زات أن تمنحك شعوًرا كاذبًا باألمان. ما لم یتم استخدامھا والتخلص منھا على نحو مالئم، قد تشكل القفازات سطًحا آخًرا یمكن للفیروس یمكن للقفا •
 وقد یتسبب ذلك بتسھیل نقل الفیروس.  -یعیش علیھ 

  القفازات ال تحل محل النظافة الصحیحة الیدین. •
ثانیة) أو تنظیف الیدین باستعمال معقم الیدین الكحولي في حال عدم اتساخھما   20جیًدا وباستمرار (باستخدام الصابون والماء لمدة  بغسل الیدینننصح  •

نظر عما إذا كنت ترتدي القفازات أم ال. ال تزال ھذه  تجنب مالمسة وجھك أو أنفك أو فمك بغض ال بشكل واضح وتغطیة الفم عند السعال أو العطس.
 الطرق المثلى المثبتة للوقایة من انتشار االعتالالت التنفسیة. 

 أما بالنسبة ألولئك الذین یختارون ارتداء القفازات، ال بد من اتباع الخطوات المناسبة الرتدائھا:  •
o ء القفازات وبعد خلعھا. ال بد من غسل الیدین على الدوام و/أو تطھیرھا قبل ارتدا 
o  .البد من تغییر القفازات عند اتساخھا أو تلفھا 
o   استبدل القفازات إذا قمت بمالمسة وجھك، باألخص عینیك أو أنفك أو فمك، أو تغطیة سعالك أو عطسك باستخدام یدیك أثناء ارتداء

 القفازات. 
o تخدامھا مجدًدا بعد خلعھا. ال بد من التخلص من القفازات المخصصة لالستخدام األحادي وعدم اس 
o  .ال بد من تنظیف القفازات المخصصة لالستخدام المتكرر وتطھیرھا بعد كل استعمال 

 I am worried about catchingھل یتعین علي ارتداء كمامة عند مغادرة المنزل أو التواجد في األماكن العامة؟ (   .19-أنا قلق من اإلصابة بكوفید
COVID-19. Should I wear a mask if I have to leave my house or when in public? ( 

طوال   2 نحن نشجع سكّان ألبرتا على ارتداء الكمامات في األماكن العامة في الحاالت التي یصعب فیھا الحفاظ على مسافة تباعد جسدي قدرھا مترین •
 الوقت. 

 لم یثبت دور الكمامة غیر الطبیة، مثل األقنعة المصنوعة منزلیًا من القماش، في حمایة الشخص الذي یرتدیھا.   •
 إال أن ارتداء الكمامة قد یساعد في حمایة اآلخرین من حولك.   •
 قطرات التنفسیة.  وذلك ألن غطاء الوجھ وسیلة أخرى لتغطیة الفم واألنف لحمایة إصابة األفراد اآلخرین أو األسطح جراء ال •
 باإلضافة إلى ذلك، قد یحول ارتداء الكمامة دون مالمستك ألنفك وفمك.  •

 إذا قررت ارتداء كمامة أو غطاء للوجھ: 

 تأكد من مالءمة قیاس الكمامة وعدم وجود فجوات على الجوانب.  •
 الكمامة. افترض أن الكمامة ملوثة وخذ االحتیاطات المناسبة. ضع في اعتبارك أن الكمامات قد تتلوث من الجھة الخارجیة. تجنب تحریك أو تعدیل  •
 في حال ارتدائك للكمامة، ینبغي علیك غسل یدیك قبل وضعھا، وكذلك قبل وبعد خلعھا.    •
 في حال أصبحت الكمامة رطبة، ینبغي تغییرھا واستبدالھا أو نزعھا حیث أنھا قد تحتجز جزیئات الفیروس.   •

https://www.albertahealthservices.ca/info/Page14955.aspx
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ارون ارتداء الكمامات، قد یكون من األفضل حمل حقیبة فیھا العدید من الكمامات النظیفة، باإلضافة إلى كیس بالستیكي من  بالنسبة ألولئك الذین یخت •
 الممكن استخدامھ لتخزین الكمامات المستعملة بشكل آمن إلى حین غسلھا في المنزل. 

 لى اآلخرین. من الضروري التعامل بشكل حذر مع الكمامات المستعملة لتجنب نشر العدوى إ •

وتغطیة فمك عند السعال أو العطس،  والتباعد الجسدي وال تزال الطرق المثلى المثبتة باألدلة لمنع انتشار اعتالل الجھاز التنفسي ھي الغسل المتكرر والجید للیدین، 
 مالمسة وجھك أو أنفك أو فمك.  وتجنب

 إلزامیًا؟ أدرك أن حكومة ألبرتا ستقوم بتوزیع الكمامات على جمیع سكّان ألبرتا. أین ومتى یمكنني الحصول على كمامة؟ ھل سیصبح ارتداء الكمامات 
)I understand that the Government of Alberta will be handing out masks to all Albertans. 

Where and when can I get one Is masking going to be mandatory? ( 

على سكّان ألبرتا بشكل مجاني من    ملیون كمامة  20حیث تم توزیع  مایو، أعلن وزیر الصحة تایلر شاندرو الجولة األولى لتوزیع الكمامات  29في  •
كما تعمل الحكومة أیًضا مع    في مختلف أنحاء المقاطعة. Tim Hortonsو McDonald’sو A&Wالل مواقع خدمة طلبات السیارات لمطاعم  خ

ومستوطنات میتیس والوكاالت المحلیة لتوزیع الكمامات على من یحتاجھا، بما فیھم  )، First Nationsالبلدیات ومجتمعات السكان األصلیین (
 یعتمدون على وسائل النقل العام. ومن المخطط إجراء جولة توزیع أخرى على شركائنا من المطاعم في منتصف یولیو.  األشخاص الذین 

إعادة افتتاح األعمال التجاریة وغیرھا من النشاطات، قد یجد  ، التي تأخذ بعین االعتبار أنھ مع مبادرة إعادة إطالق ألبرتاوھذه المبادرة ھي جزء من  •
كل مقیم في ألبرتا مخّول للحصول على علبة واحدة   سكان ألبرتا أنفسھم في وضعیات یصعب فیھا الحفاظ على مسافة مترین بین كل شخص وآخر. 

 فیھا أربع كمامات یتم توزیعھا على مبدأ الثقة.  
اعدة في  بالرغم من أن استعمال الكمامات لیس إلزامي، إال أن الحكومة ترغب في إعطاء سكّان ألبرتا الكمامات لزیادة مخزونھم من الكمامات وللمس •

   نشر فكرة ارتدائھا.
 . 211امات متوفرة من خالل االتصال بالرقم كما أن الكم •

 

 ) CARING FOR YOURSELF OR LOVED ONES WITH COVID-19( 19-االعتناء بنفسك أو بأحبابك المصابین بكوفید

 ونحن نسكن في المنزل نفسھ. كیف یمكنني االھتمام بھ مع تجنب اإلصابة بالمرض؟  19-أحد أحبائي مصاب أو یخضع الختبار كوفید
)My loved one has or is being tested for COVID-19 and we live in the same house. 

How can I take care of them and not get sick myself? ( 

 قدر اإلمكان، حاول أن تتأكد أن للمریض غرفة نوم وحماًما مخصصین لھ.  •
 داوم على التباعد الجسدي عن الشخص المریض، قدر اإلمكان.  •
 أال یحضر الزائرون إلى المنزل. ینبغي  •
جبات  ال تسمح للمریض بإعداد وجبات الطعام لآلخرین، وتأكد من أن المریض یستخدم منطقة منفصلة إلعداد الوجبات، أو على األقل یقوم بإعداد و •

 الطعام في وقت مختلف، مع غسل جمیع األسطح بعدھا. 
 رب والكؤوس وأواني تناول الطعام والمناشف والوسائد. تجنب مشاركة األغراض المنزلیة، كاألطباق وأكواب الش •
 كرر غسل یدیك بالماء الدافئ والصابون.  •
 كرر تطھیر كل األسطح، وخاصةً الدرابزین ومقابض األبواب وصنابیر المغسلة والمرحاض، وأي أشیاء أخرى تكثر مالمستھا.  •
أن یمارس األسلوب الصحي في التعامل مع أمراض الجھاز التنفسي في جمیع  انصح الشخص المقرب إلیك بتغطیة سعالھ وعطسھ بذراعھ، ال بیده، و •

 األوقات. 
أو اتصل بطبیبك للحصول على تقییم واستشارة إذا بدت علیك   811على الرقم  Health Linkراقب ما إذا كنت تعاني من أعراض واتصل بـ  •

 األعراض. كما یمكنك حجز موعد عبر اإلنترنت للخضوع للفحص. 

 ) ?What does isolation meanماذا یعني العزل؟ ( 

تجنب المواقف التي یمكن أن تنقل فیھا العدوى إلى غیرك. ویعني ذلك كل المواقف التي قد تنطوي على مخالطة لغیرك، مثل التجمعات ومكان   العزل الذاتيیعني  
 العامة. والحضانة والمناسبات الریاضیة والجامعة والتجمعات الدینیة والمنشآت الصحیة ومتاجر البقالة والمطاعم ومراكز التسوق وكافة التجمعات  العمل والمدرسة 

 وینبغي علیك (إن أمكن ذلك) عدم استخدام وسائل المواصالت العامة بما في ذلك الحافالت والتاكسي ووسائل النقل المشتركة.  •
 كان، علیك الحد من مخالطة الناس.  وقدر اإلم  •
 ینبغي أن تتجنب استضافة زوار في منزلك، لكن ال مانع من أن یترك لك األصدقاء أو أفراد العائلة أو موصلو الطعام طعاًما على الباب.  •
 یمكنك كذلك استخدام خدمات التوصیل أو خدمات نقل البضائع للمھام المنزلیة مثل شراء البقالة.  •

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#social
https://www.alberta.ca/masks.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
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األغراض المنزلیة كاألطباق وأكواب الشرب والكؤوس وأواني الطعام والمناشف والوسادات، أو غیرھا، مع غیرك من األفراد القاطنین    تجنب مشاركة •
 غسالة. في المنزل معك. وبعد استخدام ھذه األغراض، ینبغي غسلھا بعنایة بالماء والصابون، ووضعھا في غسالة األطباق لتنظیفھا، أو غسلھا في ال 

 من غسل یدیك بالماء والصابون ونظف وطھر األسطح التي تكثر مالمستھا ومشاركتھا بانتظام، ومنھا مقابض األبواب والنُضد.  أكثر  •
إذا كنت في حاجة لمغادرة المنزل لمھمة ضروریة، كالحصول على دواء ضروري، فعلیك أن ترتدي كمامة كإجراء احتیاطي لخفض مخاطر انتشار   •

 العدوى. 
 أثناء تلك الفترة، من المھم أن تراقب صحتك تحسبًا لظھور األعراض كالحمى أو السعال. في  •
 . 811على الرقم  Health Linkإذا أصبت بأي أعراض، یمكن أن تكمل أداة التقییم عبر اإلنترنت للمزید من النصائح أو یمكنك االتصال بـ  •

 I am not having؟ (Health Linkدث إلى أحد. ھل ینبغي علي االتصال بـوأود التح 19-لیست لدي أعراض، إال أنني قلق إزاء كوفید
symptoms, but I’m concerned about COVID-19 and want to talk to someone. Should I call Health Link? ( 

، أو كیفیة انتشاره، أو عدد اإلصابات في ألبرتا والعالم في  19-یرجى منك زیارة المواقع اإللكترونیة التالیة إذا كانت لدیك أسئلة إضافیة عامة حول ماھیة كوفید
 . 19-إذا كانت لدیك أسئلة إضافیة حول ما علیك فعلھ لحمایة نفسك وعائلتك من عدوى كوفید  Health Link 811الوقت الحالي. بإمكانك االتصال بـ

• Alberta Health :alberta.ca/covid19 
 canada.ca: الصحة العامة في كندا وكالة   •
   who.intمنظمة الصحة العالمیة:  •

 

 ) ALBERTA’S RELAUNCH STRATEGYإستراتیجیة إعادة إطالق ألبرتا (

 ) ?What restrictions remain in place when gathering in groups(  ما القیود التي ال تزال مفروضة على التجمعات؟ 

من إستراتیجیة إعادة اإلطالق بإمكان سكّان ألبرتا   المرحلة الثانیةیونیو. فی 12من إستراتیجة إعادة اإلطالق التي تم إطالقھا في  المرحلة الثانیة ألبرتا حالیاً في 
 االستمتاع بالمزید من النشاطات الداخلیة والخارجیة مع االلتزام بأوامر الصحة العامة حول حجم التجمعات والتباعد الجسدي. 

 : المرحلة الثانیةفی 19-وتبقى اإلجراءات التالیة ساریة لحمایة صحة سكّان ألبرتا وللحد من انتشار كوفید

 التي تشمل حفالت استقبال األفراح والجنازات وحفالت أعیاد المیالد.   شخص كحد أقصى للتجمعات االجتماعیة الداخلیة 50 •
، بما في ذلك مراسم الزفاف، ومراسم الدفن، وصاالت  الحضور/المستمعینشخص كحد أقصى للفعالیات الداخلیة والخارجیة التي تتطلب جلوس   100 •

 السینما، والعروض الفنیة والثقافیة وغیرھا من الفعالیات التي یبقى فیھا الناس جالسون. 
باإلضافة إلى الكازینوھات وقاعات  ال یوجد حد أقصى لعدد األشخاص الذین یحضرون تجمعات العبادة، والمطاعم، والمقاھي، والالونجات، والبارات،  •

 البینجو، بشرط االلتزام بإجراءات الصحة العامة. 
 شخص.  15یمكن للعائالت زیادة تفاعلھم مع المقربین منھم من العائالت األخرى بشرط أن ال یتجاوز عدد المجتمعین  •
 covid19/Alberta.caللمزید من المعلومات ُزر:   •

 
 ) ?What businesses have been permitted to re-launch( ما األعمال التجاریة التي سمح لھا بإعادة مزاولة نشاطاتھا؟ 

 والخدمات مع ضمان االلتزام بالتباعد الجسدي وإرشادات الصحة العامة. وتشمل ھذه: تشمل المرحلة الثانیة إعادة افتتاح المزید من األعمال التجاریة 
 

 المتحانات الدبلوم المطلوبة والمدرسة الصیفیة، حسب اإلرشادات ، K-12مدارس  •
 المكتبات  •
 أنواع أكثر من العملیات الجراحیة  •
 خدمات العافیة مثل التدلیك، والوخز باإلبر وتدلیك الرفلكسولوجي  •
 ، إزالة الشعر بالشمع، عالجات الوجھ، التشمیس االصطناعي) الخدمات الشخصیة (التجمیل، العالجات التجمیلیة للبشرة والجسم، المناكیر والبداكیر •
 صاالت السینما والمسارح  •
 الصاالت المجتمعیة  •
 الریاضات الجماعیة  •
 قاعات الترفیھ الداخلیة، اللیاقة البدنیة والریاضة، بما فیھا أندیة اللیاقة البدنیة والقاعات الریاضیة  •
 برك السباحة للسباحة الترفیھیة  •
 في المطاعم والبارات ) VLTsیناصیب الفیدیو (أجھزة  •

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html?utm_campaign=not-applicable&amp;amp%3Bamp%3Butm_medium=vanity-url&amp;amp%3Bamp%3Butm_source=canada-ca_coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html#faq
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx#p22780s6
https://www.alberta.ca/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx
https://www.alberta.ca/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx
https://www.alberta.ca/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=71257CF84CA12-B538-BABF-0BD80F6B0D51DF28


 
 9للجمھور |  19-أسئلة متكررة حول كوفید

 26/6/2020آخر تحدیث في 
 

    

 للجمهور 19-أسئلة متكررة حول كوف�د
  11:02الساعة  2020/ 06/ 26آخر تحد�ث: 

 18:35الساعة  ECC: 25/06/2020موافقة 
 

 صاالت البینجو والكازینوھات، غیر شاملة ألعاب الطاوالت  •
 حفالت اآلالت الموسیقیة  •
 المخیمات اإلقلیمیة بكامل سعتھا  •

 

یونیو. وسمحت المرحلة   1مایو، باستثناء كالغاري وبروكس اللتین انضمتا إلى بقیة ألبرتا في المرحلة األولى في   14في ألبرتا في  المرحلة األولى تم إطالق 
 ستئناف عملیاتھا مع فرض ضوابط ووسائل محسنة لمنع انتقال العدوى، وشملت ھذه األعمال: األولى من إعادة إطالق ألبرتا لبعض األعمال التجاریة با

 أعمال التجزئة بما فیھا متاجر األلبسة واألثاث والكتب  •
 بائعو أسواق المزارعین  •
 محالت تصفیف الشعر والحالقة  •
 % من طاقتھا االستیعابیة 50خدمات الطاوالت بنسبة بإمكان المقاھي والمطاعم والبابات والبارات إعادة فتح أبوابھا لتقدیم  •
 المتاحف والمعارض الفنیة  •
 مواقع الرعایة النھاریة لألطفال والرعایة خارج المدرسة، مع فرض حدود على نسبة إشغالھا  •
 العملیات الجراحیة غیر العاجلة بشكل تدریجي   استئناف بعض  •

 strategy.aspx-relaunch-https://www.alberta.ca/albertaألبرتا: للمزید من المعلومات حول إستراتیجیة إعادة إطالق 

 ) ?What types of gatherings are still not approved in stage twoما أنواع التجمعات التي لم یسمح بھا بعد في المرحلة الثانیة؟ ( 
 

 التجمعات االجتماعیة التي تتجاوز العدد األقصى المذكور أعاله  •
 2020بدءاً من سبتمبر  12باإلمكان استئناف الحصص العادیة داخل المدارس من الروضة إلى الصف  •
 الحفالت الغنائیة (حیث أن الغناء ینطوي على نسبة أعلى من خطورة انتقال العدوى) •
برى، والمؤتمرات الكبیرة، والمعارض والفعالیات التجاریة (حیث أنھا فعالیات اجتماعیة ال تتطلب جلوس  المھرجانات والحفالت الموسیقیة الك •

 الحاضرین و/أو حفالت غنائیة) 
 النوادي اللیلیة  •
 حدائق المالھي  •
 أماكن لعب األطفال الداخلیة  •
 مقاھي األرجیلة (یُسمح فیھا تقدیم الطعام والشراب فقط)  •
 والبطوالت الریاضیة الكبرى الفعالیات  •
 إلى خارج المقاطعة   بالسفر غیر الضروري ال ینصح  •

 
 What will the Alberta Government beما األمور التي تراقبھا حكومة ألبرتا مع مضینا قدماً في إستراتیجیة إعادة إطالق ألبرتا؟ ( 

watching for as we move forward with the relaunch strategy in Alberta? ( 

الذین یدخلون المستشفیات وغرف العنایة    19-تعتمد إستراتیجیة إعادة اإلطالق على مراقبة النظام الصحي مع االنتباه بعنایة لعدد مرضى كوفید •
بشكل مستمر من أجل تحدید االستجابات االستباقیة في مناطق   عدد الحاالت المؤكدة ونسب العدوات الجدیدة المركزة طوال ھذه الفترة.ستتم مراقبة

بالرغم من تخفیف   عند الضرورة.محددة من المقاطعة بناًء علیھا. ستنطبق القرارات على مستوى المقاطعة وعلى المستوى المحلي على حد سواء 
   یة. القیود بشكل تدریجي في مختلف أنحاء المقاطعة، إال أن أي تفشي للعدوى قد یعني أنھ قد یتوجب تشدیدھا بشكل مؤقت في بعض المناطق المحل

غسل الیدین، والبقاء في المنزل عند  خالل كل مرحلة من مراحل إعادة اإلطالق، ینبغي علینا االستمرار بممارسة التوصیات الصحیة بما في ذلك  •
   اإلصابة بالمرض والحفاظ على التباعد الجسدي. 

 

 ) AHS )AHS’ OPERATIONSعملیات 
 

 Has AHS begun to( باستئناف العملیات العادیة أو إجراء العملیات الجراحیة واإلجراءات واالختبارات والمواعید المقررة؟ AHSھل بدأت 
resume normal operations or performing scheduled surgeries, procedures, exams and appointments?( 

  AHSمایو، استأنفت   4في  النشاطات الجراحیة المقررة وغیر العاجلة في مختلف أنحاء ألبرتا. بتأجیل جمیع AHS، قامت 19-استجابة لجائحة كوفید •
امة، وجراحة  اإلجراءات والعملیات الجراحیة الیومیة المقررة وغیر العاجلة بما فیھا إعتام عدسة العین، واألمراض النسائیة، والجراحات الیومیة الع

بعض خدمات   Covenant Healthو AHSكما استأنفت   یة، وعملیات األوعیة الدمویة والمسالك البولیة.األنف، والجراحة التجمیلیة الترمیم
لتوسیع نطاق استئناف العملیات   AHSخطة مایو، أعلنت حكومة ألبرتا  22في  مایو.  11في أسبوع ) DIالمرضى الخارجیین والتصویر التشخیصي (

 الجراحیة لتشمل العملیات الجراحیة الیومیة وتلك التي تتطلب إقامة لیلیة وإقامات قصیرة.  

https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/covid-19-travel-advice.aspx
https://www.alberta.ca/covid-19-alberta-data.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=71257CF84CA12-B538-BABF-0BD80F6B0D51DF28
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=71257CF84CA12-B538-BABF-0BD80F6B0D51DF28
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=71257CF84CA12-B538-BABF-0BD80F6B0D51DF28
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 العملیات الجراحیة، واإلجراءات، واالختبارات والمواعید التي سیتم استئنافھا؟  AHSكیف ستقرر 
)How will AHS decide which surgeries, procedures, exams and appointments will proceed? ( 

وتعتمد القرارات حول   ینتظرون تلقي الرعایة.بتقییم سالمة المرضى والعاملین مع استئناف الخدمات المقدمة لسكان ألبرتا الذین  AHSستستمر  •
ویتم اتخاذ ھذه القرارات في كل   الخدمات التي سیتم استئنافھا على الحاجة السریریة، مع إعطاء األولویة لألشخاص األكثر حاجة واألكثر انتظاراً.

باالتصال مباشرة بالمرضى إلعادة جدولة   AHS. ستقوم منطقة على حدة، كما أنھا مبنیة على االستجابة للجائحة في أجزاء مختلفة من المقاطعة
   عملیاتھم. 

 ) AHS )VISITING LOVED ONES AT AN AHS FACILITYزیارة األحباء في مرافق 

 ھل یمكنني مرافقة أحد أحبائي إلى قسم الرعایة العاجلة أو إلى قسم الطوارئ؟
)Can I go with a loved one to Urgent Care or to the Emergency Department? ( 

واحد لیرافقھم. ینبغي أن یبلغ   فرد عائلة/شخص دعم محدد نعم. في العیادات الخارجیة، بما فیھا قسم الطوارئ/الرعایة العاجلة، یمكن للمرضى تحدید  •
أو  Alberta Children’s Hospitalسنة بالنسبة لزیارات عیادات البالغین. في حال زیارة  14عمر جمیع األشخاص المقدمین للدعم أكثر من 

Stollery Children’s Hospital  سنة أو أكثر.  18ینبغي أن یكون عمر فرد العائلة/شخص الدعم المحدد 

 ) ?Can I visit a loved one in hospital( زیارة أحبتي في المستشفى؟  ھل بإمكاني

یُسمح لھما بدخول الغرفة في حال كانت مساحة الغرفة تسمح بالحفاظ على التباعد   فردي عائلة/شخصي دعم محددینیسمح للمرضى الداخلیین بتحدید  •
 الجسدي. وھناك بضعة استثناءات تشمل: 

o بالتشاور مع مدیر الوحدة/الممرض المسؤول، حسب كل حالة على حدة، قد یسمح ألشخاص دعم آخرین (مثل الوالد  األمومة والوالدة :
)) باإلضافة إلى فردي العائلة/شخصي الدعم المحددین. ینبغي أن یكون عمر أفراد العائلة/أشخاص الدعم في  البدیل أو مساعدة الوالدة (دوال

 سنة فما فوق.  14قسم الوالدة 
o  إلجراء   18: یُسمح الثنین من أھل الطفل بأن یكونا فردي العائلة/شخصي الدعم المحددین. ال یسمح بدخول األطفال دون سن طب األطفال

 ي جمیع األوقات. الزیارات ف 
o  بالتشاور مع مدیر الوحدة، حسب كل حالة على حدة، قد یسمح ألشخاص دعم آخرین باإلضافة إلى فردي  البالغون من ذوي اإلعاقات :

 العائلة/شخصي الدعم المحددین. 
o في الوقت ذاتھ في حال كانت مساحة الغرفة تسمح بالحفاظ على التباعد   فردي عائلة/شخصي دعم محددین : یسمح بتواجد حاالت االحتضار

 . الأم  حالة احتضار الجسدي بین األفراد. ویحدد مدیر الموقع، بالتشاور مع طاقم رعایة المریض، فیما إن كانت حالة المریض تعتبر 
 https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspxللمزید من المعلومات حول الزیارات:  •

 المعیشة الجماعیة؟ھل یمكنني زیارة مقیم في مواقع الرعایة طویلة األمد أو المعیشة المدعومة أو 
)Can I visit a resident in long term care, supportive living or congregate living? ( 

 ، وبالتالي من الضروري فرض قیود أكثر صرامة بالنسبة لھم. 19-المقیمون في ھذه المواقع أكثر عرضة للخطر في حال تعرضھم لكوفید •
قدیم الدعم  قد تسمح المواقع بدخول زائر ضروري محدد واحد لتقدیم الدعم إما بالنسبة الحتیاجات الرعایة التي ال یمكن تقدیمھا دون مساعدتھم أو لت •

 بالنسبة لجودة الحیاة.  
،  التباعد الجسدي  بما فیھا االحتیاطات المناسبة قد یسمح بالزیارات في الھواء الطلق بالنسبة للمقیمین غیر الخاضعین للعزل في حال اتخاذ جمیع  •

 داء جمیع الزوار الكمامات أو غطاء للوجھ.  ومتطلب ارت
   الدعم العائلي وزیارة المرضى والمقیمین للمزید من المعلومات، اطلع على •

 

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-outdoor-visits-accessing-space-from-outside.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17008.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17008.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17008.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx
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 : )TRAVELالسفر (

 خارج كندا؟ ماذا أفعل إذا كنت سأعود إلى ألبرتا بعد سفري إلى 
)What do I do if I am returning to Alberta from outside of Canada? ( 

 ، على جمیع المسافرین العائدین إلى كندا. قانون الحجر الصحيیوم، بموجب  14لقد طبقت حكومة كندا الحجر الصحي اإللزامي لمدة 

یوًما بعد تاریخ العودة ومراقبة   14فوًرا ولمدة للعزل الذاتییوًما الخضوع  14یجب على كل المسافرین العائدین إلى ألبرتا من خارج كندا خالل آخر  •
، فیجب علیك  19-لشخص تأكدت إصابتھ بكوفید  كنت خاضع للحجر الصحي بسبب عودتك مؤخراً من خارج البالد، أو بسبب مخالطتك  إذا . األعراض

 البقاء في منزلك.  
 . 19-كما ینبغي علیك إجراء الترتیبات اآلمنة للخضوع لفحص كوفید •
یوم إال في حال إجرائك للترتیبات اآلمنة للخضوع للفحص أو في حال احتجت   14ینبغي علیك عدم مغادرة منزلك خالل فترة العزل الذاتي البالغة  •

 للعنایة الطبیة العاجلة.  
o 19-بفیروس كوفید إذا كنت مصاباً بأعراض وكنت بحاجة لتلقي العنایة الطبیة الفوریة. أخبرھم أنك ربما تكون مصابًا  911اتصل بـ . 

o  811في حال إصابتك بأعراض ال تحتاج للرعایة الطبیة العاجلة، یمكنك االتصال بمقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو بالرقم  
 إلجراء تقییم صحي افتراضي وإحالتك إلى الجھة المختصة. 

 advice.aspx-travel-19-https://www.alberta.ca/covidللمزید من المعلومات: 

 ) ?Am I allowed to travel outside the provinceھل یسمح لي السفر خارج المقاطعة؟ (

منازل العطالت، والشالیھات واألكواخ، والفنادق وأماكن اإلقامة التجاریة، والمخیمات،  یسمح بالسفر المسؤول داخل ألبرتا، بما في ذلك السفر إلى   •
 والمنتزھات الوطنیة واإلقلیمیة. وتنطبق على ذلك قیود التباعد الجسدي والتجمع. 

 
ال تزال مغلقة للسفر غیر الضروري. للمزید من المعلومات   الحدود الكندیة/األمریكیة ال ینصح بالسفر غیر الضروري إلى خارج المقاطعة. كما أن  •

coronavirus-novel-health/services/diseases/2019-https://www.canada.ca/en/public-حول قیود السفر الحالیة: 
advice.html-health-travel-infection/latest 

 
 ) COVID-19 APP( 19-تطبیق كوفید

 ؟19-ھل یوجد تطبیق یمكنني من خاللھ معرفة فیما إن كنت قد تعرضت لكوفید
)Is there an app that can let me know if I’ve been exposed to COVID-19? ( 

• ABTraceTogether أو إن كنت قد عّرضت    19-ھو تطبیق تتبع للھواتف النقالة بإمكانھ المساعدة في معرفة فیما إن كنت قد تعرضت لكوفید
البلوتوث الخاص بھاتفك للحفاظ بسجل مجھول للمستخدمین اآلخرین للتطبیق الذین خالطتھم بشكل   ABTraceTogetherیستعمل اآلخرین لھ. 

 together.aspx-trace-https://www.alberta.ca/abمن المعلومات: للمزید  لصیق. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/q-1.1/page-1.html
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#sign
https://www.alberta.ca/covid-19-travel-advice.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html#_Canada-U.S._border_restrictions_1
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html
https://www.alberta.ca/ab-trace-together.aspx
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