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 ملخص:
 قامت وكالة الصحة العامة الكندیة بتحدیث أن كوفید 19  یمكن أن ینتقل جوًا. هذا یعني أن الفیروس یمكن

 أن ینتشر من شخص مصاب إلى آخرین من خالل الرذاذ التنفسي  الذي یحدث عندما یسعل الشخص
 المصاب أو یعطس أو یغني أو یصرخ أو یتحدث.

 هناك أیًضا زیادة في عدد حاالت كوفید 19  في بریتش كولومبیا . أعلنت مسؤولة الصحة اإلقلیمیة لدینا ،
 الدكتورة بوني هنري ، عن أوامر جدیدة للحد من التفاعالت االجتماعیة في البر الرئیسي السفلي. یجب على

 جمیع مجتمعاتنا اتباع هذا النظام الجدید:
 ● یجب على جمیع األشخاص وأماكن العمل والشركات في منطقة لویرمنالند تقلیل التفاعالت االجتماعیة

 والسفر بشكل كبیر.
 ● هذا الطلب ساري المفعول من 7 نوفمبر في الساعة 10 مساًء حتى 23 نوفمبر الساعة 12 ظهًرا.

 معلومات مفصلة:
  ● ا الحتیاطات

 لبس الكمامات في األماكن العامة.
 ■ یوصى اآلن باستخدام أقنعة ثالثیة الطبقات.

 ○ حافظ على نظافة جیدة.
 ■ اغسل یدیك بانتظام.

 ■ غطِّ السعال والعطس.
 ○ التباعد االجتماعي ، الوقوف على مسافة مترین في األماكن العامة

 ○ تطهیر األسطح واألشیاء عالیة اللمس.
 ابق في المنزل عند الشعور بالمرض.

 ○ اخضع للفحص عندما تكون لدیك أعراض مثل الحمى ، حاول السعال وضیق التنفس ، إلخ.
  ■ ال یوصى بإجراء االختبار إذا لم تكن لدیك أعراض

 

 ● التفاعل االجتماعي والتجمعات
 ○ تواصل مع أفراد أسرتك المباشرة فقط. ال تجمعات من أي عدد

 ■ ال تدعو األصدقاء أو العائلة إلى منزلك.
 ■ وهذا یشمل أیًضا األنشطة الخارجیة.

 ■ ال تخرج إلى المطاعم مع أشخاص خارج أسرتك.
 ■ إذا كنت تعیش بمفردك ، فیمكنك التواصل مع شخص أو شخصین آخرین.

 ○ الجنازات وحفالت الزفاف  قد تستمر مع أسرتك المباشرة فقط.



 ■ غیر مسموح بمراسم الجنازة أو حفالت الزفاف في أي مكان ، بما في ذلك تلك التي تقام في األماكن
 المجتمعیة.

 ■ تم تعلیق األحداث التي تقل عن 50 شخًصا.
 ■ الكنیسة والخدمات الدینیة  ال بأس بها في المضي قدًما ، نظًرا للقدرة على اتباع إرشادات

 صارمة للتباعد االجتماعي.
  ● مجموعة األنشطة البدنیة

 ○ یتم تعلیق األنشطة البدنیة الداخلیة الجماعیة ، بما في ذلك فصل التدریبات الریاضیة أو الیوجا أو اللیاقة
 البدنیة الجماعیة أو دروس الرقص أو غیرها من األنشطة الجماعیة الداخلیة التي تزید معدل التنفس

 ○ یتم تعلیق الریاضات الداخلیة حیث ال یمكن الحفاظ على المسافات األجتماعیه.
 ○ یمكن استبدال هذه األنشطة بتمارین فردیة للسماح بمسافة  أجتماعیه آمنة.

 ● مكان العمل
 ○ احرص على التأكد من قدرتك على الحفاظ على مسافة مادیة وارتداء األقنعة عند  التواجد في مكان

 العمل.
 ○ یجب توخي الحذر الشدید في المساحات المكتبیة الصغیرة وغرف االستراحة والمطابخ

 ● السفر
 ○ خالل فترة هذا األمر ، یجب أن یقتصر السفر من وإلى البر الرئیسي السفلي ووادي فریزر على

 الرحالت األساسیة فقط.
 

  هذا األمر محدود زمنًیا ولكن إذا استمر الوضع في التدهور ، فقد یحتاج مسؤولو الصحة العامة إلى
 تمدید األمر. لمنع حدوث ذلك ، دعنا جمیًعا نتبع اإلرشادات الخاصة بهذین األسبوعین ، حتى نتمكن من

 تجاوز هذه األوقات الصعبة مًعا!
 
 

 
 


