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حظر السفر وتقييد النشاط الداخلي لفترات طويلة
وقد ارتفع عدد االصابات بكوفيد ١٩إلى رقم مثير للقلق في بريتش كولومبيا .وقد أعلنت المقاطعة حظر السفر غير الضروري
خارج منطقتك المحلية ،بدءا من  23أبريل وتنتهي في  25مايو .كما يتم تمديد القيود المفروضة على النشاط في األماكن
المغلقة حتى  25مايو
يحظر السفر غير الضروري خارج المناطق المحلية
تعرف "المناطق المحلية" بأنها
)البر الرئيسى السفلى ووادي فريزر (فريزر الصحة وفانكوفر كوستل هيلث .
)الشمالية  /الداخلية (الصحة الشمالية والصحة الداخلية ،بما في ذلك وادي بيال كوال ،والساحل األوسط واألمل .
) جزيرة فانكوفر (فانكوفر كوستل هيلث
ال يسمح القانون بالسفر غير الضروري إلى هذه المناطق والخروج منها ،محظور اآلن
كما سيتم رفض السفر غير الضروري من المقاطعات والبلدان األخرى
الرحالت غير الضرورية هي رحالت ألغراض ترفيهية
ال تحجز رحالت التخييم  /المشي لمسافات طويلة  /العطالت خارج منطقتك المحلية
سيتم إلغاء أي حجوزات لديك بالفعل واسترداد اي مبالغ ماليه تم دفعها
إنفاذآ لألوامر ستكون هناك اماكن ونقاط التفتيش في محطات العبارات والحدود البرية  .ولكن يجب أن ال تخضع لتوقف
.عشوائي
.يجوز تغريم األشخاص الذين ال يطيعون قيود السفر بمبلغ  575دوالرا ،بناء على تقدير الشرطة
:مازال مسموح بالسفر األساسي  ،و يشمل
.العودة إلى مسكنك الرئيسي ،واالنتقال أو مساعدة شخص ما على االنتقال
العمل والمدرسة ورعاية األطفال والحضانة المشتركة
الحصول على الرعاية الصحية أو الخدمات االجتماعية أو مساعدة شخص آخر
توفير الرعاية أو المساعدة لشخص ما ،أو زيارة أحد المقيمين في مساعدة المعيشة أو المستشفى ،وحضور جنازة
المثول أمام المحكمة ،تسجيل الوصول المشروط
:األنشطة الداخلية ال تزال مقيدة
.ال تتوفر خدمات تناول الطعام في المطاعم والبارات .تناول الطعام في الفناء فقط
.ال تجمع داخلي من أي حجم
.تعليق الشعائر الدينية في األماكن المغلقة
.يتم تعليق جميع التمارين في األماكن المغلقة ،بغض النظر عن مستوى الكثافة

قد يكون لدى األشخاص الذين يعيشون بمفردهم ما يصل إلى زائرين داخل مسكنهم .يجب أن يكون هؤالء شخصين في فقاعة
.األساسية الخاصة بك
.يمكن لألشخاص الذين يعيشون بمفردهم أيضا زيارة مسكن آخر مع أكثر من ساكن واحد .
:التجمعات في الهواء الطلق تقتصر على فقاعة أساسية من  ١٠أشخاص
تأكد من ان الدائرة االجتماعية الخاصة بك بها نفس عدد األفراد بحد أقصى ١٠أفراد
يجب عليك االستمرار في ممارسة االبتعاد االجتماعي ،وارتداء قناع الوجه وغسل اليدين في كثير من
.األحيان عند مقابلة الناس في الهواء الطلق
قد تتأخر العمليات الجراحية غير العاجلة بسبب محدودية سعة المستشفى
هذه القيود هي تدابير مؤقتة للتأكد من أننا يمكن أن تستمر في رعاية أولئك الذين هم األكثر عرضة للخطر .وال تتخذ القرارات
.باستخفاف .هذا هو تذكير للبقاء محليا في نفس مكانك واتباع المبادئ التوجيهية
دعونا جميعا نقوم بدورنا ونكون لطفاء مع بعضنا البعض

