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 متى ینبغي علّي عزل نفسي أو الخضوع للحجر الصحي؟ 
(When do I need to isolate or quarantine?) 

 . 19-إذا كنت تعاني من أعراض كوفید  •
 . 19-إذا كانت نتیجة فحصك إیجابیة لكوفید •
 مؤكدة.  19-إذا كنت مخالط لصیق لحالة كوفید •

o  ًا أي أعراض ولكنك قد تكون معرًضا لخطر اإلصابة بالمرض أو اإلصابة بنتائج صحیة ضارة بسبب  إذا لم یكن لدیك حالی
 بأمان.وال تستطیع البقاء في المنزل    19-إصابة األشخاص اآلخرین في منزلك بكوفید 

o   المناعة. أي أنك قد تعیش مع شخص یعاني من حالة مزمنة كامنة أو قد یكون یعاني من ضعف في جھاز 
 . ھناأنقر ، Albertaمن المعلومات حول متطلبات العزل والحجر الصحي اإللزامیة في لمزید  •

 
 أنا عامل أساسي أو أعیش مع عامل أساسي. ھل یمكنني استخدام فندق العزل لضمان حمایتي؟

(I am or I live with an essential worker. Can I use an isolation hotel to ensure I 
am protected?) 

نعم، مواقع اإلقامة ھذه متاحة للعمال األساسیین أو األفراد الذین یقیمون مع عمال أساسیین والذین یحتاجون إلى عزل أنفسھم أو   •
 إلى أماكن إقامة منفصلة. 

 ماذا أحتاج لعزل نفسي أو للخضوع للحجر الصحي؟ 
(What do I need in order to isolate or quarantine?) 

خیار غرفة نوم خاصة/حمام خاص في المنزل أو في أي مكان آخر مع العائلة/األصدقاء مع إمكانیة الوصول إلى الطعام دون أي   •
 اتصال مع أفراد آخرین (أي مطبخ منفصل أو طعام یوضع خارج باب غرفتك الخاصة). 

 
 ؟ متى أحتاج إلى استخدام فندق العزل

(When do I need to use an isolation hotel?) 

عندما تحتاج إلى عزل نفسك ویستعصي علیك القیام بذلك في غرفتك الخاصة/حمامك الخاص و/أو ال تستطیع الوصول إلى   •
 الطعام دون االتصال بأفراد آخرین. 

 
 ھل ال بد أن أكون من ذوي الدخل المنخفض لكي أكون مؤھالً؟ 

(Do I need to qualify as having low income?) 

 ال، ھذا الخیار متاح ألي شخص یحتاج إلى العزل ویستعصي علیھ القیام بذلك بأمان بموجب ھذه اإلرشادات.  •

 كیف یمكنني الوصول إلى فندق العزل؟
(How do I access an isolation hotel?) 

وطلب المساعدة للوصول إلى أحد    211  إذا كنت تستوفي المعاییر المذكورة أعاله، یمكنك االتصال بالرقم  •
 فنادق العزل. 

 

 Albertaلشائعة حول الدعم في فنادق العزل في األسئلة ا
(Alberta Isolation Hotel Support FAQ) 
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 ماذا الذي یجب أن أعرفھ حول إقامتي؟
(What do I need to know for my stay?) 

تذكر إحضار ما یكفي من األدویة والمالبس المریحة وأدوات النظافة وأجھزة االتصاالت الشخصیة والترفیھ والنظارات   •
 اصر المطلوبة التي تكفي طوال فترة العزل. ومواد القراءة وغیرھا من العن 

سیتوجب علیك البقاء في غرفة الفندق في جمیع األوقات طوال مدة إقامتك. ال یُسمح لك بالمغادرة ألي سبب (على سبیل المثال   •
أو ألغراض   للتدخین أو لممارسة تمارین ریاضیة أو مقابلة الزوار وما إلى ذلك) إال في الحاالت الطارئة مثل إنذار الحریق

 طبیة. 
 

 ھل أستطیع اختیار الفندق الذي یمكنني اإلقامة فیھ؟
(Do I get to choose what hotel I can stay in?) 

 
أنك بحاجة    AHSوقادرة على تقدیم الخدمات بشكل آمن. عندما تحدد  مع فنادق ُمجھزة    Albertaال، لقد تعاقدت حكومة   •

لمكان إقامة تجاري، سیتم االتصال بك وسیقدم لك العنوان باإلضافة إلى المعلومات األخرى ذات الصلة حول الفندق الذي  
 ستعزل نفسك فیھ/ستخضع للحجر الصحي فیھ. 

 
 ھل سیتم توفیر الطعام؟ 

(Will food be provided?) 

 تم توفیر وجبات الطعام من قبل ُمشغّل الفندق. ی  •
 یتم إدارة القیود الغذائیة من قبل ُمشغّلي الفنادق.  •

 
 ماذا لو عانیت من أي مشاكل صحیة أثناء إقامتي؟

(What if I have health concerns during my stay?) 

تفھم متطلبات العزل المستمر  فحوًصا صحیة داخل كل منطقة كل یوم أو یومین. ستضمن الفح   AHSستجري فرق   • وصات أنك 
 وتقدیم المساعدة/الدعم لك إذا واجھت أي مشاكل أو مخاوف. 

 . 19-إذا كنت تعاني من اعتالل شدید وكنت بحاجة لتلقي عنایة طبیة فوریة. أخبرھم إذا كنت مصاب بكوفید 911اتصل بـ  •
 . 811على الرقم    Health Linkلالستفسارات الصحیة والطبیة غیر العاجلة، اتصل بـ   •

 
 ھل یمكنني استقبال زوار أو التحدث إلى ضیوف آخرین في فندق العزل؟ 

(Can I have visitors or talk to other hotel isolation guests?) 
 

فیدیو  ال یسمح باستقبال الزوار. نشجعك على زیارة عائلتك وأصدقائك وأحبائك افتراضیاً بدالً من ذلك عبر الھاتف أو مكالمات ال  •
 أو تطبیقات الدردشة. 

 
 ھل سیكون اإلنترنت متاحاً لدي؟

(Will I have access to internet?) 
 

 نعم. جمیع الفنادق مجھزة بخدمات إنترنت مجانیة أثناء إقامتك.  •
 

 ھل ھناك أي رسوم إضافیة مثل التأمین عن األضرار أو اإلنترنت أو موقف السیارات أو المكالمات الھاتفیة؟ 
(Are there any additional fees such as damage deposit, internet, parking or 

phone calls?) 
 

-Wiستحصل على غرفة فندق مریحة وستقدم لك جمیع الوجبات الغذائیة. سیتم تغطیة أي خدمات عامة تأتي مع الغرفة (مثل اتصال   •
Fi  ( تب االستقبال من غرفتك لمعرفة الخدمات التي تتضمنھا إقامتك  أثناء إقامتك. بمجرد وصولك إلى الفندق، یرجى االتصال بمك

 وتلك التي ستعود علیك بتكلفة إضافیة. 
 
 

 


	متى ينبغي عليّ عزل نفسي أو الخضوع للحجر الصحي؟
	(When do I need to isolate or quarantine?)
	أنا عامل أساسي أو أعيش مع عامل أساسي. هل يمكنني استخدام فندق العزل لضمان حمايتي؟
	(I am or I live with an essential worker. Can I use an isolation hotel to ensure I am protected?)
	ماذا أحتاج لعزل نفسي أو للخضوع للحجر الصحي؟
	(What do I need in order to isolate or quarantine?)
	متى أحتاج إلى استخدام فندق العزل؟
	(When do I need to use an isolation hotel?)
	هل لا بد أن أكون من ذوي الدخل المنخفض لكي أكون مؤهلاً؟
	(Do I need to qualify as having low income?)
	كيف يمكنني الوصول إلى فندق العزل؟
	(How do I access an isolation hotel?)
	ماذا الذي يجب أن أعرفه حول إقامتي؟
	(What do I need to know for my stay?)
	هل أستطيع اختيار الفندق الذي يمكنني الإقامة فيه؟
	(Do I get to choose what hotel I can stay in?)
	هل سيتم توفير الطعام؟
	(Will food be provided?)
	ماذا لو عانيت من أي مشاكل صحية أثناء إقامتي؟
	(What if I have health concerns during my stay?)
	هل يمكنني استقبال زوار أو التحدث إلى ضيوف آخرين في فندق العزل؟
	(Can I have visitors or talk to other hotel isolation guests?)
	هل سيكون الإنترنت متاحاً لدي؟
	(Will I have access to internet?)
	هل هناك أي رسوم إضافية مثل التأمين عن الأضرار أو الإنترنت أو موقف السيارات أو المكالمات الهاتفية؟
	(Are there any additional fees such as damage deposit, internet, parking or phone calls?)

