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 تخفيف القيود تبدأ ألبرتا الخطوة األولى من خطة 

 فسارات وسائل اإلعالم است   2020شباط   –فبراير  8

من إطار العمل المكون من أربع خطوات في ألبرتا   1رقم الخطوة ذ جاري تنفي

القيود   تزال    قل حيث  لتخفيف  وال  الصحي  النظام  على  األسرة الضغط  أرقام 

 .سرير 600أقل من   تالمشغولة بالمستشفيا 

واألداء   الرياضية  باألنشطة  اآلن  بالمدارسلألطفال  دني  البيُسمح  األماكن    وذلك  وبعض 

و المحدودة  المفتوحةالمغلقة  يُسمح  باألماكن  كما  ا،  البد لبأنشطة  المغلقة لياقة  باألماكن  نية 

، وخدمة تناول الطعام في المطاعم والمقاهي  (درب واحدة ومتدرب واحد بشكل فردي )م

 والحانات على مستوى المقاطعة.

 لس الوزراءرئيس مج جايسون كيني صرح

تلك   يمكن تحقيق  لم.  رواح وسبل العيشاأل  مع الحفاظ على"هذه خطوة حذرة إلى األمام   

بدأنا في تمهيد الطريق   معًا،  .إال بفضل العمل الجاد والتضحيات من سكان ألبرتا  الخطوة

  نا ويجب عليالمنحنى  خفضناإلى األمام لشعبنا واقتصادنا ونظام الرعاية الصحية لدينا. لقد 

 في األسابيع المقبلة ". خفضهاالستمرار في 

 ر شاندرو وزير الصحة تايلضاف أ

لكن ال يزال أمامنا طريق طويل. لقد قام مقدمو الخدمات الصحية لدينا    تقدًما،إننا نحقق  "

واآلن يجب علينا جميعًا    الثانية،بدورهم للحفاظ على عمل النظام الصحي خالل الموجة  

حاالت االحتجاز    خفض معدل القيام بدورنا للحفاظ على سالمة بعضنا البعض ومواصلة  

 ".  شفيات تبالمس

 كبير أطباء وزارة الصحة  ىد. دينا هينش أضافت 

في   –رفع القيود  نحو   بطيءتحركنا ال"من المهم بالنسبة لنا جميعًا أن نتذكر أن هناك سببًا ل

من سبع مرات  أكثر  وأقسام العناية المركزة  يات  بالمستشف  19-  ڤيد كوت  حااللدينا  حقيقة  ال

من العام الماضي. من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نتبع كل أيار    –مايو  في    مثيالتها

الجماعية لمنع ارتفاع الحاالت   جهودنااءات الصحة العامة. نحن بحاجة إلى تسخير  يوم إجر

 حتى نتمكن من حماية بعضنا البعض ونظام الرعاية الصحية ". 

، والتباعد في األماكن المغلقة سارية طوال هذا النهج المتدرج  ارتداء القناع ستظل متطلبات  

 جميع األنشطة في كل خطوة. ممارسة  عند ظل بعض القيود مطبقة  وست

 

 

 معلومات ذات صله 

 إجراءات الصحة العامة •

فصاعدً )إطار الخطة من اآلن  •

كون من أربع العمل الم

 خطوات( 

 

 استفسارات وسائل اإلعالم

 جيريكا جودوين

587-988-3278 

مكتب  بالسكرتير الصحفي  

 رئيس الوزراء 

https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx#pathforward
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx#pathforward
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx#pathforward
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx#pathforward
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx#pathforward


 سرير أو أقل   600 - بالمستشفيات المحتجزين ولة بالمرضىالمشغسرة ألاالخطوة األولى سارية المفعول حاليًا: معيار 

 الرياضة واألداء لألطفال داخل المباني وخارجها

. يمكن لتلك ما بعد الثانويمن رياض األطفال وحتى التعليم    المدارسبمثل صفوف التربية البدينة    الرياضية واألداءاألنشطة  •  

 استخدام المرافق خارج الموقع لدعم األنشطة التعليمية المتعلقة بالمنهج. نشطة اآلناأل

وا الدروس  الت  لتمرينات •  المبار،  دريب وأنشطة  تبدأ    .يات دون  أن  باألمهذه األنشطة  يمكن  ااآلن  الفرق اكن  لتدريب  لمغلقة 

  فرق األنشطة الرياضية بالمدارس. ب و  الرياضية

o عاًما أو أقل ، باستثناء المدربين  18ن عمر جميع المشاركين  يجب أن يكو . 

o  المشاركين. أفراد ، بما في ذلك جميع المدربين  10قصى األ الحد 

o  عن بعضهم البعض في جميع األوقات.   ى التباعد الجسديالحفاظ عليجب على المشاركين 

 اكن المغلقة  البدينة باألملياقة ال

  اكن المغلقة باألم ألنشطة اللياقة البدنية  وذلك    واحد مع مدرب  األسري  التدريب  ومع مدرب واحد  • يُسمح اآلن بالتدريب الفردي  

 والدروس الفردية(.  الجليد،وتدريب التزلج على  الرقص،اللياقة البدنية في استوديوهات  المثال،)على سبيل 

o    ما ال يقل    ويجب أن يكون هناكفي جلسات أخرى  فردية التفاعل مع اآلخرين  الجلسات  الال يستطيع األشخاص في

 عن ثالثة أمتار بين الجلسات في نفس المنشأة. 

o    ألداء يجب أن يكون المدربون محترفين ومعتمدين و / أو مدربين يتقاضون رواتبهم ويقدمون تعليمات وتصحيًحا

 ال يعتبر تدريبًا. فاإلشراف السلبي على النشاط البدني . أما نشطةاأل

o  الل حجز ميعاد مسبقأو من خ  جدولاتباع عن طريق يجب تحديد الجلسات . 

o   ألفراد أو المجموعات. ضور بدون ميعاد مسبق وذلك لبالحال يُسمح 

o   من أي نوع.  ةجماعيالرين اتمالأو  ات دوريالجماعية أو لعب التمارين المسابقات أو الأو   بالمباريات ال يُسمح حاليًا 

o    أثناء    كمامة  ارتداء  المتدربينال يُطلب من  ، ولكن  وقت التدريب أثناء    يحافظ المدربون على ارتداء الكمامةيجب أن

 ممارسة الرياضة. 

أو    الملعب،أو    التزلج،أو حلبة    االستوديو،أو    المنشأة،" من العمالء بالدخول إلى  اثنين• يُسمح ألكثر من مدرب واحد و "

 طالما: ذلك،وما إلى  الجليد،أو سطح  المسبح،

o    يبقى كل مدرب وعميل على بعد ثالثة أمتار من جميع المدربين والعمالء اآلخرين في جميع األوقات ، بما في ذلك

 المداخل والمخارج.

o له. خصص مفاعل كل مدرب فقط مع العميل المعين له ، ويتفاعل كل عميل فقط مع المدرب اليت 

o  .ال يسمح بالتفاعل بين العمالء أو بين المدربين 

o .ال "يتنقل" عدة مدربين ، كما هو الحال في التدريب الدائري 



 

 حاناتالو مقاهيالمطاعم وال

 والحانات لتقديم خدمات تناول الطعام. • يمكن اآلن إعادة فتح المطاعم والمقاهي 

o  تناولي الطعام على طاولة واحدةمجمع معلومات االتصال الخاصة بشخص واحد من  ت آالمنشيجب على. 

o  شخصين على اتصال وثيق    يجب أن يكون األفراد من نفس المنزل أوو  ،يُسمح بحد أقصى ستة أشخاص لكل طاولة

 .بشخص واحد يعيش بمفرده

o  مساًء.  10ر في الساعة الخموتقديم تنتهي خدمة 

o   مساًء. 11بحلول الساعة داخل المطاعم يجب إغالق تناول الطعام 

o البلياردو   ت و طاوالأ ألعاب الفيديو   ب على أجهزةسمح باللعيُ )على سبيل المثال ، ال  داخل المنشآت  ال يُسمح بالترفيه

 الحية(.  ىو الموسيق أ

  28  يوم  بحلولأو أقل  حالة    450بالمستشفيات إلى    الحاالت المحتجزةوصلت عدد  إذا    2  رقم  سيتم اتخاذ قرار بشأن الخطوة

 . سيتم استخدام نفس فترة إعادة التقييم لجميع الخطوات الالحقة. مستمر وكان العدد في انخفاض شباط  -فبراير

، وسيتم استخدامها أيًضا  19-   ڤيد كوبما في ذلك متغيرات    ،أو انخفاضها  تزايدهاوالحاالت    المعتمدة علىتتم مراقبة المقاييس  

 د المحتملة.لتوجيه أي قرارات حول الحاجة إلى إيقاف خطوات أخرى مؤقتًا أو زيادة القيو

المنحنى ودعم األعمال    خفض من خالل حماية األرواح وسبل العيش بتدابير دقيقة ل  19-  ڤيد كوتستجيب حكومة ألبرتا لوباء  

   الصغيرة وحماية نظام الرعاية الصحية في ألبرتا.
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