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شخص فقط، علماً بأنه سیتم  15 بـبھدف حماية صحة وسالمة األلبرتانز، سوف يتم تحديد عدد التجمعات 
 فرض مزيد من القیود على الخدمات المتوفرة.

المؤسسات التجارية  عدد منفي  دوام)، سوف يتم حظر ال19-(كوفیدنتیجة النتشار وباء فیروس كورونا 
 والمنظمات في جمیع أنحاء المقاطعة اعتباراً من اآلن.

وقال جیسون كیني رئیس حكومة ألبرتا:"كان من الصعب علینا اتخاذ ھذا القرار، ولكن يجب علینا القیام 
)، علماً بأن 19-ن انتشار فیروس كورونا (كوفیدبكل ما في وسعنا لحماية سالمة وأمن األلبرتانز والحد م

المحالت التجارية (البقاالت) والصیدلیات وخدمات التوصیل وغیرھا من األعمال التجارية األساسیة سوف 
تواصل تزويد األلبرتانز بالسلع والخدمات التي يحتاجونھا، ونرجو من أصحاب األعمال التجارية في ألبرتا 

مواصلة تشغیل عملیاتھا عن بعد وحماية الوظائف. ويجب على ھذه األعمال البحث عن طرق مبتكرة ل
 التجارية القیام بكل ما وسعھا لحماية سالمة الموظفین الذين يعملون بكد على الخطوط األمامیة."

 فیما يلي القیود المفروضة على فئات األعمال التجارية التالیة:

 

مثل صالونات الشعر والحالقة ومحالت  مباشرةاألعمال التجارية التي تتضمن المخالطة ال •
وشم وثقب الجلد وخدمات التجمیل، وكذلك مراكز اللیاقة والعیادات والخدمات الصحیة غیر الطارئة 
وغیر الخطیرة التي يقدمھا أخصائیون صحیون مسجلون أو أخصائیون مأھلون بما فیھا خدمات عالج 

 لقدم وتقويم العظام والعیون.األسنان والعالج الطبیعي والتدلیك وعالج ا
لن يعود بمقدروھا تقديم خدمات الطعام داخل المطعم، مع السماح بأخذ الطعام خارج  المطاعم •

 المطعم أو  التوصیل للمنازل.
والتي تصنف ضمن فئة المالبس ومحالت الكمبیوتر  خدمات تجارة التجزئة غیر األساسیة •

مراكز التجارية مثل مواد الھوايات واأللعاب والھدايا واأللعاب والخدمات في مراكز التسوق أو ال
 ومنتجات االستعمال الخاص واألثاث.

 .الرابط31UTتتوفر قائمة كاملة باألعمال التجارية المعنیة عبر اإلنترنت على ھذا 

شخص ويجب علیھم  15ما تقدم، ُيمنع األشخاص من حضور التجمعات التي تزيد عن باإلضافة إلى 
 المحافظة على مسافة مترين من التباعد االجتماعي. وھذا يشمل ما يلي:

 مثل مسارات النزھة والمالعب والحدائق المساحات المفتوحة •
حیث يجتمع األشخاص معاً في غرفة واحدة أو مكان واحد في نفس  التجمعات العامة والخاصة •

 الوقت مثل الجنازات أو حفالت الزفاف وغیرھا من الفعالیات الرسمیة وغیر الرسمیة.

 .الرابطيتوفر المزيد من التفاصیل على القیود على التجمعات عبر اإلنترنت على 
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عامل في موقع العمل  15يجوز ألماكن العمل التي لم يطلب منھا اإلغالق مواصلة العمل بما ال يزيد عن 
 طالما التزمت ھذا األماكن بالمحافظة على إجراءات الصحة العامة بما في ذلك التباعد االجتماعي لمسافة

 یة والعملیات والتي تضمن عدم وجود أي شخص مريض في ھذه األماكن.وتعلیمات النظافة الصح مترين

 

وقالت الدكتورة دينا ھینشو رئیس األطباء في ألبرتا:"ھذه إجراءات شديدة وال يجب أن نستخف بھا، بل 
والمحافظة على صحة الناس.  السلطات يجب علینا أن نقوم بكل ما بوسعنا من أجل االلتزام بتوجیھات

األلبرتانز بقوة إلى البقاء بقرب منازلھم حیث أننا جمیعاً في ھذا معاً. وعملنا الجماعي سوف وأدعو جمیع 
 يحمي أسرنا وأصدقاءنا وجیراننا."

 

سوف يعاقب أي عمل تجاري أو مؤسسة ال تلتزم بأوامر الصحة العامة بالغرامات. ولدى المحاكم الصالحیة 
دوالر ألي مخالفة الحقة  500,000خالفة األولى، ولغاية دوالر عن الم 100,000في فرض غرامه تصل إلى 

أي عمل تجاري يخالف ھذه األوامر تقديم ب لديھم علممن المخالفات الخطیرة. ويجب على األفراد الذين 
 . الرابط شكوى فوراً عبر اإلنترنت على

 حقائق سريعة

يتحمل جمیع األلبرتانز مسؤولیة المساعدة في منع انتشار المرض. فیما يلي الخطوات الواجب  •
 اتخاذھا لحماية نفسك واآلخرين:

o ممارسة التباعد االجتماعي 
o البقاء في المنزل وبعیداً عن األخرين إذا كنت تشعر بالمرض أو العزل الذاتي 
o ثانیة وتغطیة الفم واألنف عند  20دين مراراً لمدة ممارسة النظافة الصحیة مثل غسل الی

 السعال أو العطس وتجنب لمس الوجه
o مراقبة ظھور األعراض مثل السعال والحمى والتعب وصعوبة في التنفس 

) 19-يجب على أي شخص يعاني من مشاكل صحیة أو تظھر علیه أعراض فیروس كورونا (كوفید •
 ).19-الفحص الذاتي لفیروس كورونا (كوروناتعبئة نموذج 

للحصول على إرشادات عن كیفیة حماية نفسك ومجتمعك، قم بزيارة الموقع اإللكتروني  •
.alberta.ca/COVID19 

 

 معلومات ذات صلة
 ) لأللبرتانز19-معلومات عن فیروس كورونا (كوفید •
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