
 

                    ّ                     بصفتك كشخص مساند معی ن، فإنك (طرف) ضروري  
االجسدیة والعقلیة لمن تحبھم.   health لتحقیق الصحة

ً      ً                     كذلك أنت تلعب دور ا حاسم ا في سالمة الجمیع على                   
 .الموقع

إن ما تقوم بھ داخل مرافق الرعایة الصحیة أو خارجھا  
ھنا   COVID-19 یمكن أن یزید من خطر انتشار كوفید 

 . وفي المجتمع

، فمن الضروري 19-إذا كنت معرضا بصفة كبیرة لكوفید 
أن تعي خطر نقل العدوى إلى من تحبھم، وإلى مرضى  
آخرین، ومقیمین آخرین، والعاملین وكذا أفراد أسرتك  

 . رة معارفك القریبةودائ

یلخص ھذا الكتیب األنشطة والسلوكیات التي تساعدك 
 ونقلھ. 19- على تقییم خطر تعرضك لكوفید 

ً       انظر أیض ا نشرة   ״19-اعرف دورك أثناء كوفید ״        
                       ّ    لألشخاص المساندین المعی نین.

 Alberta Healthقامت المصالح الصحیة أللبرتا
Services )AHS(  األشخاص الذین بتحدید عدد

 .  19-یدخلون مواقعنا وذلك من أجل الحد من انتشار كوفید 

من ولوج  AHS قد تغیر المصالح الصحیة أللبرتا
األشخاص المساندین المعینین إلیھا بإشعار سریع التنفیذ.  

لتحصلوا على آخر   ahs.ca/visitation زوروا
 .  التحدیثات

اتباع تدابیر ال یزال األفراد المحصنین مناعیا ملزمین ب
public health الصحة العامة ویشمل ذلك متطلبات ،

التباعد الجسدي، وارتداء القناع، والعزل، والحجر  
المبدئي قبل   19الصحي، وكذلك إتمام فحص كوفید 

 الدخول.

 

استخدم كامیرا جھاز ھاتفك لتشغیل الرابط مباشرة من أجل  
 االستعالم حول: 

Assessment for Albertans-19 Self-COVID 
من أجل سكان مقاطعة  )الذاتي  COVID-19 أداةتقییم كوفید(

 ألبرتا. أتمھ عبر اإلنترنت قبل القدوم إلى موقع للرعایة الصحیة.

ts Tip Sheet for Designated Family/Suppor
19 Pandemic-during COVID ) ورقة نصائح لفرد العائلة

أثناء جائحة  المساند والمعین أواألشخاص المساندین والمعینین
 الجمیع.  healthممارسات آمنة لحمایة صحة  )19- كوفید

Staying Connected: Virtual Support and  
Visitation ) إبقاء التواصل: الدعم االفتراضي والزیارات
نصائح عند اتخاذ قرار إجراء الزیارة حضوریا أو  االفتراضیة).

        ً  افتراضی ا.

rcesCurrent guidelines, restrictions and resou 
لزیارة مواقع الرعایة    )اإلرشادات الحالیة والقیود والموارد(

 الصحیة. 

Arabic 

 اعرف مخاطرك أثناء
 19-كوفید 

(Know Your Risk During COVID-19) 

 األشخاص المساندین المعینین

  

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf


 

ّ      تعر ف على مخاطر التعر ض غیر                   ّ    
 المعروفة

(Know your risk of unknown exposure) 

ቅ  منشأة رعایة صحیة، ضع في اعتبارك مخاطر تعرضك  قبل دخول
ً                             بناء  على أنشطتك خالل األربعة عشر (  19-لكوفید ً            ) یوم ا الفائتة،  14          

 لتحدید ما إن كان یجب تأخیر زیارتك. 

كي تكون شخصا ذو خطورة  
منخفضة، یجب أن تتوفر فیك كل 

 الشروط التالیة:
)To be low risk, you must meet all of the following  

criteria: ( 

أن تعمل من البیت، أو أال تعمل في منطقة یكون فیھا   •
 مرتفعا وال تعیش بھا  19-خطر التعرض لكوفید 

(و تعیش مع شخص ال تنطبق علیھ أي حالة من ھذه 
 الحاالت). 

أنت واألشخاص الذین تعیش معھم ودائرة معارفك  •
وترتدون                                   ً  القریبة تمارسون التباعد الجسدي دوم ا 

 األقنعة حسب ما تلزمھ القیود اإلقلیمیة الحالیة. 
 لم یكن لدیك ضیوفا في البیت خارج دائرة أترابك. •
 تغسل یدیك أو تطھرھما بانتظام. •
 تخرج للضرورة فقط.  •
أنت ال تدعم آخرین أو تزورھم في مواقع مختلفة في   •

 نفس الیوم. 
لم تكن قد سافرت من أو إلى أقالیم أخرى أو بلدان  •

 رى.  أخ

-أنت ذو خطر مرتفع لإلصابة بكوفید
إذا تضمنت أنشطتك في األیام   19

 ) األخیرة ما یلي:14األربعة عشر (
)You are at higher risk of COVID-19 if your 

activities in the past 14 days include: ( 

العمل أو العیش في منطقة فیھا عدد كبیر من الحاالت   •
فیھا (أو أن تعیش مع    19-كوفید أو أعلن عن تفشي 

 شخص ینطبق علیھ ذلك).
أن تعمل أو تجتمع مع آخرین في إطار یفتقر فیھ إلى  •

 االلتزام المتواصل بالتباعد الجسدي وارتداء القناع. 
عدم االلتزام بالتباعد الجسدي أو عدم االرتداء   •

المتواصل للقناع عندما تكون مع أشخاص خارج 
 دائرة أفراد بیتك.

         ً                                   بلت ضیوف ا في البیت خارج دائرة المقربین منك.استق •
عندما تستخدم النقل العام أو النقل المشترك حیث ال   •

 یوجد التزام دائم بالتباعد الجسدي أو بارتداء األقنعة. 
 عدم غسلك یدیك أو تطھیرھما بانتظام.  •
زیارة مرضى أو مقیمین في عدة مواقع رعایة   •

 صحیة في نفس الیوم.
 أقالیم أخرى أو بلدان أخرى. السفر من أو إلى •

یرجى، إن كانت خطورة تعرضك  
مرتفعك، اللجوء إلى زیارة افتراضیة  

 أو تعیین شخص آخر یتولى األمور. 

ّ      تعر ف على مخاطر التعر ض غیر                   ّ    
 المعروفة

(To protect yourself and your loved one while 
inside of a facility, we need you to:) 

المبدئي عند دخول  healthإتمام الفحص الصحي  •
              ً                    المنشأة، شامال  ذلك اإلبالغ إذا كنت: 

تعاني من حمى، أو سعال، أو قصر في التنفس،  •
 أو التھاب في الحلق، أو رشح في األنف، أو

موجبة خالل    19-كانت نتیجة فحص كوفید  •
 ) الماضیة، أو14األیام األربعة عشر (

ي انتظار  وأنت ف  19-خضعت لفحص كوفید  •
 الحصول على النتائج. 

یجب اتباع كل االحتیاطات حسب التعلیمات التي   •
 قدمھا طاقم العمل واألطباء.

یجب دائما ارتداء القناع الذي قدموه لك في الموقع،   •
 على أن یغطي أنفك وفمك. 

 یجب التقلیل من ذھابك إلى أماكن مختلفة.  •
 یجب غسل یدیك أو تطھیرھما عند القدوم إلى الموقع •

أو عند مغادرتھ، أوعند الدخول إلى غرفة مریض أو 
 الخروج منھا، وعند وضعك القناع أوعند خلعھ.

یجب ارتداء شارة التعریف الخاصة بأفراد األسرة  •
 والشخص المساند.

إذا كان لدیك أي سؤال أو استفسارات،  
الرجاء التحدث مع أي عضو في فریق 

 الرعایة الصحیة. 

 8.4.2021؛ 3اإلصدار 
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