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 صحف 

 

تا من ُمتحور أوميكرون  حماية سكان ألبر

  2021ديسمبر / كانون األول  15

 
 
تا إجراءات فورية وت وس تتخذ ألبر تحور فبر

تا ومنظومة الرعاية الصحية من م  وضح التداببر الصحية لحماية سكان ألبر
 . أوميكرون شديد العدوى 19-كوفيد

 توسيع نطاق االختبار الرسي    ع

تا بالحصول عىل اختبارات رسيعة مجانية تا لالختبار الرسي    ع ليسمح لجميع سكان ألبر اختبارية تحتوي كل منها  تستتوفر عبوا. يتوسع نطاق برنامج ألبر

تا اعتباًرا من  خمسعىل    ألبر
  صيدليات ومواقع مختارة تابعة لهيئة الخدمات الصحية ف 

مبدئًيا، سيتوفر أكبر . ديسمبر / كانون األول  17اختبارات فردية ف 

ل   500من 
ا عبوات االختبا. ألف عبوة من اختبارات المستضدات الرسيعة لالستخدام المب  

ً
  مزيد من المدارس وللفئات ستتوفر أيض

رات الرسيعة ف 

 . السكانية الضعيفة

 توسيع نطاق الحصول عىل جرعات اللقاح المنشطة

 من 
ً
تا البالغير  / كانون األول  15اعتبارا ، يستطيع سكان ألبر   مجال الرعاية الصحية الذين حصلوا عىل جرعة ثانية  50ديسمبر

عاًما فما فوق وكل العاملير  ف 

، أن يحجزوا للحصول عىل جرعة ثالثة من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال الخاص بكوفيدقبل ستة أشهر  لتعزيز حمايتهم من  19-أو أكبر

وس نشطة 700هذا سيجعل ما يصل إل . الفبر تا مؤهلير  لحجز جرعاتهم الم    من سكان ألبر
 . ألف شخص إضاف 

 تكثيف قدرات النظام الصح  

ت   ألبر
  تعمل وزارة الصحة ف 

  أوقات الطفرة إذا بدأ أوميكرون ف 
زة ف 

ّ
رك تا عىل التخطيط الستعادة قدرة وحدات العناية الم    ألبر

ا مع هيئة الخدمات الصحية ف 

  مجال الرعاية الصحية، وال. الضغط عىل منظومة الرعاية الصحية
تعلقة بتعرض العاملير  ف  ا بمراجعة السياسات الم 

ً
تا أيض   ألبر

وقاية تقوم وزارة الصحة ف 

 . المستمرة/ من العدوى ومكافحتها، وزوار مواقع الرعاية الحادة

 توضيح التداببر الصحية

تا خالل العطالت مراعاة تداببر الصحة العامة بخصوص التجمعات االجتماعية وارتداء الكمامات والممارسات الشخصية طلب من سكان ألبر تظل . ي 

  األماكن المغلقة محد
تا البالغير  . أشخاص 10ودة ب  التجمعات االجتماعية ف  عاًما فما فوق، مع عدم فرض قيود عىل الذين  18ينطبق هذا عىل سكان ألبر

مير  . عاًما  18تقل أعمارهم عن  طعَّ عمير  وغبر الم 
َ
ط ين الم  فرض قيود عىل عدد األرس ولن يكون هناك تميبر  بير  الحاض 

 
مع هذه . باإلضافة إل ذلك، لن ت

ات المتواضعة،   كندا  التغيبر
تا من بير  أكبر القيود ضامة ف    ألبر

 . تظل القيود المفروضة عىل التجمعات االجتماعية ف 

 توسيع األهلية للجرعات الُمنشطة

تا البالغير  من العمر / كانون األول  15ابتداًءا من  ، يستطيع سكان ألبر   مجال الرعاية الصحية حجز جرعة ثالثة  50ديسمبر
عاًما فما فوق وجميع العاملير  ف 

 . إذا حصلوا عىل الجرعة الثانية قبل ستة أشهر عىل األقل 19-الخاص بكوفيد mRNAمن لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال 
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تا عبر ي    ألبر
 
نت مع الصيدليات المشاركة أو مع هيئة الخدمات الصحية ف منظومة حجز  ستطيع األفراد المؤهلير  حجز مواعيد للجرعات الثالثة عىل اإلنبر

تا  للتطعيم تا االتصال عىل الرقم . الخاصة بألبر ا، أو  118يستطيع سكان ألبر
 
 . كير  أو عيادات األطباء المشار  الصيدليات المشاركةأيض

  السابق قادرين عىل حجز مواعيدهم
 
تا الذين كانوا مؤهلير  للجرعة الثالثة ف رجر زيارة . يظل سكان ألبر  . alberta.ca/vaccineلمعلومات عن األهلية، ي 

لية ز  عبوات االختبارات الرسيعة المبز

  إن إكس / كانون األول  17اعتباًرا من 
بوة بر  بر

 
تا الحصول عىل ع ، يستطيع سكان ألبر ا من  BTNXديسمبر

ً
   700لالختبار الرسي    ع مجان

 
صيدلية مختارة ف

  مجتمعات محلية األخرى 140إدمنتون، وكالغاري، وريد دير، و
 
تا ف   ألبر

 
رجر زي. موقع لهيئة الخدمات الصحية ف ارة للعثور عىل موقع، ي 

alberta.ca/CovidRapidTests .كندا المزيد من االختبارات  
 
 . ستتم إضافة المزيد من المواقع عندما توفر وزارة الصحة ف

م العبوات عىل أساس 
َّ
قد
 
  غضون ولضمان حصول أكبر عدد ممكن من س. باألسبقية األولويةست

 
ضع حد عبوة واحدة من االختبارات ف تا عليها، و  كان ألبر

ة  يطة إبراز رقم الرعاية . يوًما لكل شخص 14فبر  لشخص آخر أو أكبر ال يستطيع أن يحصل عليها بنفسه رسر
ً
 إضافية

ً
تا الحصول عىل عبوة سِع سكان ألبر

بو 

 . الصحية لكل فرد منهم

  إن إكس الرس 
  للفرد أن يستخدم اختبارين كل أسبوع، عىل . اختبارات رسيعة خمسي    ع عىل تحتوي كل عبوة اختبار بر  بر

للحصول عىل أقىص فائدة، ينبغ 

فيد االختبارات باألخص األشخاص الذين تعرضوا مؤخًرا لكوفيد. ساعة 72أن يفصل بينهما 
 
فصل . 19-ت

 
تتضمن كل عبوة من االختبارات ورقة معلومات ت

م االختبار 
َ
ستخد  . كيف ومتر ي 

ل  من أجل الفحص المنتظم لألشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض
تا الذين . الغاية من هذه االختبارات ه  االستعمال الشخىص  المب     لسكان ألبر

ينبغ 

  اختبار رسي    ع أو الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد
  نتيجة فحصهم إيجابية ف 

يز المتسلسلأن يحجزوا اختبار تفاعل  19-تأبر للتأكد من ذلك  PCR البوليمبر

تا ويجب عليهم عزل أنفسهم لمدة    ألبر
يز المتسلسلأيام أو حتر يحصلوا عىل نتيجة سلبية الختبار تفاعل  10عبر هيئة الخدمات الصحية ف   . البوليمبر

  سن الدراسة
قدم  الرعاية للقربر الذين لديهم أطفال ف 

لية لألرس الحاضنة وم  ا اختبارات رسيعة مب  
ً
 . ستتوفر أيض

تا الباحثير  عن اختبارات لمكان عملهم عىل الحصول عليها من خالل برامج االختبار الرسي    ع ألصحاب أعمالهم َحث سكان ألبر إذا لم يقدم صاحب العمل . ي 

تا أن يقدموا وثائق من اختبارات مدفوعة األجر بشكل خاص  . اختبارات، يجب عىل سكان ألبر

  برنامج اإلعفاء من القيود الذي يتطلب نتائج اختبار ال يمكن استخدام عبوات االختبارات الرس 
ا ف 
ً
تا مجان   ألبر

  توفرها برامج االختبار الرسي    ع ف 
يعة التر

 . مدفوعة األجر بشكل خاص

تا أال . باإلضافة إل ذلك، ال يمكن استخدام عبوات االختبارات الرسيعة للسفر    لسكان ألبر
يحاولوا استخدامها فه  ال تشمل الوثائق المناسبة، ولذلك ينبغ 

 . لتلبية احتياجات السفر المحلية أو الدولية

 برنامج االختبار الرسي    ع للمدارس

  حالة تأهب  6الصف  -تستطيع اآلن جميع مدارس رياض األطفال 
  ف 
  األيام ال  )التر

  المدرسة أثناء  14حالتان أو أكبر ف 
  كانت موجودة ف 

الماضية، والتر

ة العدوى نامج اختيارية بالنسبة للمدارس واآلباء والموظفير  . ختبارات الرسيعةطلب عبوات اال ( فبر   البر
 . المشاركة ف 

ل  المؤهلة أن يقدموا  6الصف  -بإمكان مدارس رياض األطفال 
نتيتوفر المزيد من المعلومات  . نموذج طلب برنامج االختبار الرسي    ع المب    . عىل اإلنبر

، وحصل أكبر من  90حتر اآلن، طلبت أكبر من  ألف طالب وموظف عىل اختبارات رسيعة من خالل هذا  35مدرسة إجراء اختبارات للطالب والموظفير 

نامج  . البر
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عىل شخص ما، فال يجوز أن  19-إذا ظهرات أعراض كوفيد. 19-جميع الفحوصات الرسيعة ه  فقط لألشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض كوفيد

ستخدًما . عيستخدم االختبار الرسي     تا م    ألبر
 
ل ويعزل نفسه ويحجز اختباًرا عبر هيئة الخدمات الصحية ف  

نتعليه أن يلزم المب  أو  أداة التقييم عىل اإلنبر

 . 811عبر االتصال عىل الرقم 

 برنامج االختبار الرسي    ع

عتمد ال تزال االختبارات الرسيعة متوفرة ألي من أصحاب العمل أو مقدم  الخدمات من القطاع العام أو الخاص أو غبر الربح  الذين لديهم برنا مج م 

 . 19-لفحص كوفيد

 . أو من خالل الغرفة التجارية المحلية لهم alberta.ca/rapidtestingيمكن للمنظمات أن تواصل تقديم طلباتها عبر 

  التجمعات االجتماعية
ز
ات ف  تغيبر

غلقة عىل أرستير     األماكن الم 
فوق  عاًما فما  18العدد األقىص المسموح به لألشخاص البالغير  . ابتداًء من اآلن، لن تقترص التجمعات االجتماعية الخاصة ف 

مير  . 10هو  طعَّ مير  وغبر الم  طعَّ تا الم   . باإلضافة إل ذلك، لن يكون هناك تميبر  بير  سكان ألبر

  ذلك . لقد انقضت الحالة المؤقتة لحالة الطوارئ الصحية العامة
غبر أنه ال تزال جميع القيود الحالية األخرى عىل الصحة العامة سارية المفعول، بما ف 

غلقة العامةارتداء الكمامات اإللز   . ام  داخل األماكن الم 

  الهواء الطلق محصورة ب  
 . يلزم التباعد الجسدي بير  األرس . شخص، بغض النظر عن حالة تطعيمهم 20تظل سعة التجمعات االجتماعية ف 

 معلومات ذات صلة

   تا 19-كوفيدمعلومات عن  لسكان ألبر

 19-إجراءات الصحة العامة الخاصة بكوفيد 

 برنامج االختبار الرسي    ع 

 19-لقاحات وِسجالت كوفيد 

 الوسائط المتعددة

 مشاهدة المؤتمر اإلخباري 

 

 استفسارات اإلعالم
  Steve Buickستيف بويك 

1735-288-780 

 السكرتبر اإلعالم  األول، الصحة


