
 
  مذكرة معلومات عن كوفید١٩

6 August 2020 
 تحدیثات مسؤول الصحة العامة

 
 في األسابیع القلیلة الماضیة ، شهدت مقاطعتنا مجموعات من تفشي  كوفید١٩ ، بسبب الحفالت والتجمعات الكبیرة. هذا یعني أن

 خطر اإلصابة بالفیروس ال یزال قائمًا في حیاتنا الیومیة. مع تخفیف القیود مع المرحلة 3 من خطة إعادة الفتح ، من المهم جًدا أن
 یمارس األفراد تدابیر السالمة واتباع اإلرشادات لحمایة صحة مجتمعاتنا. للقیام بذلك ، یجب علیك:

  1 یجب ارتداء قناع الوجة في جمیع المواصالت العامة ابتدآ من .24 أغسطس.
 2. تجنب الحفالت والتجمعات الكبیرة. اجعل التجمعات الداخلیة صغیرة. اجتمع فقط مع 6 أشخاص كحد أقصى من غیر أفراد

 أسرتك.
 3. استخدم تدابیر وقائیة في األماكن العامة في الهواء الطلق.

 4. ممارسة اإلبعاد اإلجتماعي وغسل الیدین وارتداء األقنعة في األماكن العامة المغلقه.
 

 . تذكر : البقاء في المنزل إذا كنت مریضا، وغسل یدیك بانتظام والبقاء علي مسافة ٢ متر من اي شخص
 عندما تكون خارج المنزل  وارتداء قناع للوجه حیث ال یمكنك البقاء على بعد مترین.

. 
 

 معلومات أكثر تفصیال

  .1 یجب ارتداء قناع الوجة في جمیع المواصالت العامة ابتدآ من .24 أغسطس.
 ● ابتداًء من 24 أغسطس ، ستفرض   ترانس لینك و بي سي ترانزیت أقنعة الوجه على وسائل النقل العام عبر المقاطعة.

 ● ستطبق هذه السیاسة على أي شخص یركب الحافلة أو SkyTrain أو SeaBus في مترو فانكوفر ، وعلى الحافالت التي
 تدیرها شركة النقل بي سي خارج المنطقة.

 ● اإلعفاء الوحید لهذه السیاسة هو لألطفال الذین تقل أعمارهم عن 5 سنوات ، وأي شخص ال یستطیع ارتداء قناع الوجه بسبب
 حالة طبیة.

 
 2. تجنب الحفالت والتجمعات الكبیرة.

 ترتبط حاالت  كوفید  ١٩في منطقة مترو فانكوفربالتجمعات و الحفالت ، وایضآ یرجع انتشار كوفید ١٩ في كیلونا  لنفس السبب
 المرتبط بالتجمعات الخاصة.
 ● تجنب التجمعات الكبیرة.

 ● تجنب الذهاب إلى الحفالت ، حتى لو كانت صغیرة. قد یساهم تداخل الفئات االجتماعیة في مختلف األطراف في انتشار
 الفیروس.

 ● اجتمع بحد أقصى 6 أشخاص لیسوا من أفراد أسرتك.
  ○ استضف هذه التجمعات في الهواء الطلق.

 ○ حافظ على التباعد اإلجتماعي.
 ○ استخدم األطباق وأدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدة. شجع الناس على إحضار طعامهم بأنفسهم. تجنب مشاركة الطعام

 أو األواني أو األشیاء الشخصیة األخرى.
 ○ تعزیز نظافة الیدین من خالل توفیر: الصابون السائل ، وحاویات النفایات التي ال تلمس ، ومعقم الیدین

 المحتوي  على الكحول .
 

  3. استخدم تدابیر وقائیة في األماكن العامة في الهواء الطلق
 من المهم استخدام تدابیر وقائیة أثناء التواجد في األماكن الخارجیة العامة. وتشمل هذه مناطق مثل الممرات والشواطئ

 والمخیمات والحدائق والمالعب ومتنزهات الكالب.
 تشمل اإلجراءات التي یمكنك اتخاذها في الهواء الطلق ما یلي:
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 ● تجنب المجموعات الكبیرة أو االزدحام على الشواطئ ومناطق التنزه ونقاط المراقبة ومداخل / مخارج
 الممرات.

 ● اغسل وعقم یدیك بعد لمس األسطح الشائعة ، مثل مقاعد المتنزهات والمراحیض العامة ومعدات الملعب.
  ● ممارسة الریاضات الترفیهیة قلیلة االحتكاك حیث یمكنك الحفاظ على مسافة مترین من الالعبین اآلخرین.

 ● احمل معك زجاجة ماء ومرطبات ، وتجنب استخدام نوافیر الشرب العامة.
 ● تجنب مشاركة األشیاء مع األشخاص الذین ال یعیشون معك أو لیسوا في دائرتك االجتماعیة الصغیرة .

 
 4. ممارسة تدابیر السالمة في األماكن العامة المغلقة .

 العدید من المطاعم تفتح أبوابها لتناول الطعام في الداخل. لحمایة نفسك واآلخرین ، یجب أن تعرف المخاطر

  والخیارات قبل تناول الطعام بالداخل.
 ● استخدم الوجبات الجاهزة ، أو تناول الطعام بالخارج على طاوالت الجلوس / الوقوف في الفناء ، إذا

 أمكن.
 ● اتبع إرشادات الجلوس مع 6 أشخاص .

 ● ال تشارك المشروبات أو األواني.
 ● نظف یدیك بعد لمس عناصر مثل القوائم ، والكراسي ، والطاوالت ، وزجاجات البهارات ، وآالت الدفع

 ● ارتِد قناًعا أو غطاًء للوجه عند عدم الجلوس على طاولتك.
 ● تجنب األطعمة ذات الخدمة الذاتیة مثل البوفیهات وموزعات المشروبات.

    باإلضافة إلى إجراءات السالمة في جمیع األماكن العامة ، اتخذ بعض  ا ألجراءات  ا ألضافیة
 ● بعض المؤسسات ، مثل  والمارت ، تتطلب ارتداء األقنعة بالداخل. حتى بدون هذه السیاسات ، ال یزال

 یتعین علیك ارتداء قناع لهذه المساحات الداخلیة.

  ● الحد من عدد األشخاص الذین تحضرهم معك.
 ● الحد من ما تلمسه من خالل اختیار العناصر التي تخطط لشرائها فقط.

 ● اتبع عالمات األرضیة واإلشارات المرئیة األخرى عند المشي.

  ● حاول أال تنزع قناعك بین التوقفات .
 

 تمكنت مقاطعتنا من الحفاظ على انخفاض عدد األصابات بسبب التدابیر التي اتخذناها. نحن بحاجة إلى التزام
 الهدوء والیقظة واتباع اإلرشادات حیث تستمر مقاطعتنا في إعادة فتح أبوابها بأمان.
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