
 
 
 

 إخباري  بيان
 

 

 19-من قيود كوڤيد  1 رقم  الرجوع إلى الخطوة

 2021 نيسان- أبريل 6

من إطار العمل المكون من أربع خطوات لحماية النظام الصحي وتقليل االنتشار  1تعود ألبرتا إلى الخطوة 

 على مستوى اإلقليم.  19- المتزايد لڤيروس كوڤيد 

، تسري التدابير الصحية اإللزامية المحدثة، وتدخل حيز التنفيذ ألنشطة البيع  نيسان- أبريل 6مساًء في  11:59الساعة من اعتباراً 

، ستقتصر المطاعم على تقديم خدمات  نيسان- أبريل 9. اعتباراً من ظهر يوم الجمعة والعروض الفنيةبالتجزئة واللياقة البدنية 

 . اعملمطل الخارجيةاحات بالقديم الطعام في الطلبات الخارجية وخدمات التوصيل وخدمة ت الطعام من خالل

المطاعم سارية في ألبرتا حتى إشعار آخر. سيواصل مسؤولو  المفروضة على قيود الب من إطار العمل المعني  1ستظل الخطوة  

 .ال  أم عن كثب لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات إضافية لتقليل انتقال العدوى 19- الصحة مراقبة انتشار ڤيروس كوڤيد 

   جايسون كيني، رئيس مجلس الوزراءصرح  

الزيادة السريعة  إن "إننا نتخذ إجراءات قوية للتصدي للموجة الثالثة من تهديد نظامنا الصحي وصحة اآلالف من سكان ألبرتا. 

جعل هذا وقتًا حرًجا لوقف االنتشار. ستوفر لنا هذه اإلجراءات بعض الوقت  تالمثيرة للقلق،  تحوراتفي عدد الحاالت، وخاصة ال

وتدخل حيز التنفيذ حتى نتمكن مرة أخرى من البدء في تخفيف القيود بأمان في  ،  19-د لقاحات كوڤي لحين وصول المزيد من

 ".أسرع وقت ممكن

   ةتايلر شاندرو، وزير الصحأضاف 

يعني أننا يجب أن نتخذ تدابير أكثر صرامة من أجل حماية اإلمكانات الموجودة في نظامنا   لڤيروسحورات ا ت"االنتشار المتزايد ل

تطعيم سكان ألبرتا  ب  في حين نقوم لفترة قصيرة هذه التدابير الصحية الجديدة اإللزامية يتم تطبيقسوف وإنقاذ األرواح. الصحي 

   ".في أسرع وقت ممكن

 كبير أطباء وزارة الصحة ، شى د. دينا هين  أوضحت

لى جميع سكان ألبرتا اتخاذ  في ألبرتا. يجب ع 19- "أشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة األخيرة في عدد حاالت اإلصابة بڤيروس كوڤيد 

هذا الڤيروس شديد العدوى. من خالل العمل معًا فقط، يمكننا حماية بعضنا   أنحيث  ،هذه التدابير اإلضافية على محمل الجد

 البعض وتقليل االنتشار وحماية نظامنا الصحي." 

 

 1قيود الخطوة 

 :نيسان- أبريل  6من يوم مساًء   11:59ير الصحة العامة اإللزامية التالية في الساعة تسري تداب

  البيع بالتجزئة

قواعد السالمة من الحرائق، مع  طبقًا لشغال ن اإل المئة مب  15يجب أن تقلل خدمات البيع بالتجزئة سعة العمالء إلى  •

  السماح بخمسة عمالء على األقل.

o مات االستالم والتسليم على الرصيف. يتم تشجيع استخدام الخدمات عبر اإلنترنت وخد 

  قواعد السالمة من الحرائق.قًا ل طبشغال اإل المئة من ب  15ستقتصر مراكز التسوق على  •



 غلقة والم  ةالمغطا أنشطة اللياقة البدنية في األماكن

المثال، )على سبيل  لمغلقةيُسمح فقط بالتدريب الفردي مع فرد أو أسرة لممارسة أنشطة اللياقة البدنية في األماكن ا •

  أنشطة اللياقة البدنية في استوديوهات الرقص، وتدريب التزلج على الجليد، والدروس الفردية(.

 ال توجد أنشطة بدون إشراف أو أنشطة لياقة فردية غير خاضعة لإلشراف. •

 الجماعية، ذات الكثافة العالية أو المنخفضة.  البدنية  ال يُسمح بأنشطة اللياقة •

أشخاص، بشرط الحفاظ على التباعد الجسدي بين  10البدني في الهواء الطلق مع ما يصل إلى  يُسمح بممارسة النشاط •

 األسر.

 لكبار ل أنشطة األداء الفني 

نشطة على الرقص، والغناء، والتمثيل، هذه األ تشتمل و ،أنشطة األداء الفني الجماعي للكبارال يُسمح للكبار بممارسة  •

 مسرحية.والعزف على آلة موسيقية أو أي بروفة أو عروض 

 : نيسان-أبريل  9ظهر يوم الجمعة بدًءا من تسري تدابير الصحة العامة اإللزامية التالية 

  المطاعم والحانات والصاالت والمقاهي 

  المغلقةلم يعد مسموًحا بالخدمة الشخصية في األماكن  •

o  وخدمات التوصيل. طعممخارج اليُسمح بخدمات تناول الطعام في الخارج، وخدمات االستالم والتسليم ، 

o  .على  مطعاال ومجموعات تناوليجب أن تكون الطاوالت ويُسمح أيًضا بتناول الطعام في األفنية الخارجية

 مسافة مترين أو مفصولة بحاجز غير منفذ يمنع انتقال القطرات.

o .أفراد األسرة فقط أو شخصان على اتصال وثيق بشخص يعيش بمفرده 

o من يتناولون الطعام في مجموعةم ص يجب جمع بيانات االتصال من شخ. 

 تظل تدابير الصحة العامة اإللزامية التالية سارية دون تغيير:

 دور العبادة 

أمام الحضور  لك وذقواعد السالمة من الحرائق قًا لطبشغال اإل المئة من ب  15ستظل جميع دور العبادة مقيدة بنسبة  •

  الشخصي.

o  .يتم تشجيع الخدمات االفتراضية أو عبر اإلنترنت بشدة 

o   ال تخضع لقيود السعة.هي باإلرشادات، و  االلتزام معرة  البقاء بالسيا بالخدمات التي تتم معيُسمح 

 التجمعات االجتماعية 

 ال تزال محظورة. مغلقةالتجمعات االجتماعية في األماكن ال •

ع تدابير التباعد الجسدي مشاركين، بشرط االستمرار في اتبا  10تقتصر التجمعات االجتماعية في الهواء الطلق على  •

 وغيرها من التدابير. 

 العناية الشخصية والصحية  خدمات

. وتشتمل على صالونات التجميل، بحجز مسبقللمواعيد  فقط مفتوحة خصية والصحية خدمات العناية الش ظلتيمكن أن  •

 الوشم، والثقب. رسم وصالونات األظافر، والتدليك، و



خدمات العالج الطبيعي أو الوخز باإلبر، أو الخدمات االجتماعية أو  يمكن أن تظل الخدمات الصحية، وما تشمله من  •

الوقائية، ومالجئ األشخاص المعرضين للخطر، وخدمات الطوارئ، ورعاية األطفال، والمطابخ المجتمعية غير الهادفة 

 للربح أو المطابخ الخيرية مفتوحة للحضور الشخصي. 

 ل في األماكن المغلقة والمفتوحةواألنشطة الرياضية لألطفا  اء الفني أنشطة األد

واألنشطة الرياضية لألطفال في المدارس بدًءا من مرحلة رياض األطفال  ألنشطة األداء الفني يُسمح  في الوقت الحالي، •

استخدام المرافق خارج الموقع لدعم األنشطة التعليمية ب، رياضيةوحتى التعليم الثانوي وما بعده، مثل فصول التربية ال

 بالمناهج الدراسية.ذات الصلة 

ماعية لألطفال  باألماكن المغلقة للرياضات واألنشطة الج البدني أنشطة اإلعداد و التمارينوإجراء  ليمالتعب  حسمقد يُ  •

 . مبارياتجراء  إ، ولكن دون واأللعاب الرياضية المدرسية 

o  المدرسين. عاًما أو أقل، باستثناء المدربين أو  18يجب أن يكون عمر جميع المشاركين 

o 10  .أفراد كحد أقصى، بما في ذلك جميع المدربين والمدرسين والمشاركين 

o  .يجب على المشاركين المحافظة على التباعد الجسدي عن بعضهم البعض في جميع األوقات 

من المقرر ، و19- كوڤيد   األنواع المتحورة منبما في ذلك ، معدل تزايدهاالحاالت وعدد تتم مراقبة المقاييس المستندة إلى 

 أيًضا لتوجيه أي قرارات حول الحاجة إلى إيقاف المزيد من الخطوات مؤقتًا أو زيادة القيود المحتملة. االستعانة بها 

  نحنى لخفض م تدابير دقيقة  اتخاذعن طريق من خالل حماية األرواح وسبل العيش   19-كوڤيد لجائحة تستجيب حكومة ألبرتا 

 عمال الصغيرة، وحماية نظام الرعاية الصحية في ألبرتا. ، ودعم األ اإلصابة بالعدوى 

 صلةلا ذات معلوماتلا

 تدابير الصحة العامة  •

• The Path Forward  )إطار عمل من أربع خطوات( 

 المتعددة الوسائط

 شاهد المؤتمر الصحفي  •

 )ستكون متاحة بعد انتهاء الفعالية(  عرض صور الفعالية •

 لالستفسارات اإلعالمية 

  جيريكا جودوين

587-988-3278 

 مكتب رئيس مجلس الوزراء ب  السكرتير الصحفي 

 

  توم ماكميالن

780-422-4905 

 الصحة وزارة ب مساعد مدير االتصاالت

 
 

-https://www.alberta.ca/covid-19-translated  :لمزيد من الموارد الحكومية المترجمة، يرجى زيارة

resources.aspx. 
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