
(دورك)  بصفتك العائلة الداعمة/ الشخص الداعم فإن 

ضروري للصحة الجسدیة والعقلیة لمن تحبھم. كما أنك 

تلعب دوًرا حاسًما لسالمة الجمیع على الموقع. إن ما تقوم 

بھ خارج مرافق الرعایة الصحیة یمكن ان یزید من خطر  

إلى المرفق. یلخص الكتیب األنشطة  COVID-19جلب 

والسلوكات التي تساعدك على تقییم خطر تعرضك لـ 

COVID-19 .وانتشاره 

،  COVID-19إذا كان ھناك خطر كبیر لتعرضك لـ 

فإنھ یعتبر من الضروري أن تعي خطر نقل العدوى لمن  

تحبھم، أو لمرضاك، أو للمقیمین، أو ألفراد أسرتك أو  

 جماعتك.

 

 وباء أثناء دورك معرفة' كتیب كذلك راجع
COVID-19 . 

 
 
 
 
 

العائلة المعینة 
 وأشخاص الدعم

)Designated 
Family and 

Support Persons ( 
 
 
 

 تعرف على الخطر الخاص بك
 COVID-19أثناء وباء 

)Know Your Risk 
During COVID-19 ( 

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أعراض، إمأل على  
لمواطني  COVID-19التقییم الذاتي لـ األنترنت 

 قبل التوجھ للموقع.    ألبرتا

 

ورقة  للمزید من المعلومات حول السالمة، راجع 
النصائح للعائلة الداعمة/الشخص الداعم أثناء وباء 

19-COVID   الخاصة بالخدمات الصحیة في ألبرتا
)AHS .( 

 

تناقش مع من تحبھم إذا كنت ترید أن تكون معھم 
 بالغرض.شخصیا، أو أن زیارة افتراضیة تفي 

 

لمصادر دعم   .ahs.ca/visitationراجع صفحة  
العائلة المعینة/الشخص الداعم و من أي قیود على  

 الموقع قد تكون ساریة المفعول.

 

Arabic 

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx


 
  لخطر كبیرتشمل األنشطة التي تعتبر أنھا تعرضك  

  14بناًء على أنشطتك خالل الـ  COVID-19للتعرض لـ 
 یوًما الفائتة ما یلي: 

  أن تعمل أو أن تعیش في منطقة فیھا عدد كبیر من
فیھا (أو أن   COVID-19الحاالت أو أعلن عن تفشي 

 تعیش مع شخص یعیش ھذه الوضعیة).

   أن تعمل أو تجتمع مع اآلخرین في إطار یكون فیھ
التباعد الجسدي و لبس القناع ال یتم اإللتزام بھما بصفة 

 متواصلة. 

 د الجسدي أو لم تلبس القناع عندما لم تلتزم بالتباع
بصفة متواصلة عندما تكون مع أشخاص خارج أفراد  

 بیتك. 

  عندما یكون لدیك ضیوفًا في بیتك من خارج
 مجموعتك. 

   عندما تستخدم النقل العام أو النقل المشترك حیث ال
 یوجد التزام دائم بالتباعد أو بارتداء األقنعة.

 ام.أال تغسل یدیك أو تعقمھما بانتظ 

   أن تزور مرضى أو مقیمین في عدة مواقع للرعایة
 الصحیة في نفس الیوم

   أن تكون قد سافرت من أو إلى محافظات أخرى أو
 مدن أخرى. 

بالنسبة لك فالرجاء محاولة  التعرض كبیًراإذا كان خطر 
الحد من ھذه الخطورة من خالل اإلتصال افتراضیا أو 

 تعیین شخصا آخر.  

 تعّرف على مخاطر التعّرض غیر المعروف  
)Know your risk of unknown exposure( 

باعتبار مخاطر قبل دخول منشأة للرعایة الصحیة، قم 
  14بناًء على أنشطتك خالل الـ  COVID-19تعرضك لـ 

 یوًما الفائتة، لتحدید حاجتك إلى تأخیر زیارتك.

 كل ، یجب أن تتوفر فیكخطر إصابتك منخفًضا لكي یكون
 الشروط التالیة  : 

   أن تعمل من البیت، أو أال تعمل أو تعیش في منطقة فیھا
أو أن تعیش مرتفعا (  COVID-19خطر التعرض ل

مع شخص یعیش في منطقة فیھا خطر تعرض مرتفع  
 للفیروس) 

  شخصا أو أقل، ویمارس  15لدیك جماعة متكونة من
كل واحد منھم التباعد اإلجتماعي ویلبسون القناع عندما 

 .  ھم خارج تلك المجموعة  یكونون مع من

 في البیت خارج مجموعتك لم یكن لدیك ضیوفا . 

  أن تمارس أنت ومن تعیش معھم التباعد اإلجتماعي
) على األقل من اآلخرین وأن تلبسوا 2لمسافة مترین (

 قناًعا بصفة مستمرة عندما تكونون خارج البیت.

 .أن تغسل یدیك أو تعقمھا بانتظام 

  .أن تخرج للضرورة فقط 

   أال تقوم بدعم أو زیارة اآلخرین في مواقع مختلفة في
 م.نفس الیو

   أال تكون قد سافرت من أو إلى محافظات أخرى أو مدن
 أخرى. 

لحمایة نفسك ومن تحبھم في الوقت الذي تكون فیھ داخل 
  To protect yourself( القیام بما یلي منشأة، علیك

and your loved one while inside of a  
facility, we need you to( : 

   إكمال فحص طبي قبل الدخول للموقع. من فضلك
 كن صادقًا بشأن حالتك. 

  اتبع جمیع اإلحتیاطات حسب التعلیمات التي قدمھا
 طاقم العمل. 

   قم بارتداء القناع الذي قدموه لك في الموقع، بصفة
 متواصلة، على أن یغطي أنفك وفمك.

 .قلل من التحرك داخل المنشأة 

   أغسل یدیك عند الدخول/الخروج من غرفة من
تحبھم، وعند دخول/خروج المنشأة، وقبل لمس 

 قناعك أو بعده.

  .إرتد ما یثبت ھویة العائلة الداعمة/الشخص الداعم 

إذا كان لدیك أي سؤال أو استفسارات، الرجاء التحدث 
 مع أي عضو في فریق الرعایة الصحیة.


