
 

أي شخص یدخل منشأة ھو عرضة لخطورة جلب فیروس 
إلى الداخل أو إلى حملھ معھ. بقدر ما یرتفع   19-كوفید 

 عدد الداخلین، بقدر ما ترتفع ھذه الخطورة. 

یجب على األشخاص المساندین المعینین، والمرضى،  
                                            ً          والمقیمین، والعاملین، واألطباء، أن یعملوا سوی ا من أجل  

 الحد من الخطر. 

                ً                      ً      ً  یعتبر دورك ضروری ا ولكن قد ال تكون مطالب ا دائم ا 
            ً                                  بالحضور شخصی ا. الرجاء قبل المجيء إلى الموقع،  

 مراجعة فریق الرعایة الصحیة:

إذا كانت حاجات المریض أو المقیم یمكن تلبیتھا من   •
دون وجودك في الموقع؛ ھل یمكنك التواصل 

        ً     ً         افتراضی ا بدال  من ذلك؟ 

فضل وقت لك لتكون في الموقع؛ وماھو عدد  ما ھو أ •
 الزیارات التي تقوم بھا وكم تستغرق كل زیارة؟

 ھل یمكنك تقلیل عدد مرات زیارتك للموقع؟ •

قد یلزم وضع تقنینات إضافیة في الموقع حسب حالة  
(یشمل ذلك متغیرات تستدعي القلق)   19-تفشي كوفید 

خاص  وحسب المتطلبات ، من الحد من إجمالي عدد األش
المساندین المعینین في وقت ما بالنسبة لكل موقع/وحدة، 

 وكذا قیود التباعد الجسدي. 

ال یزال األشخاص المحصنین مناعیا ملزمین باتباع تدابیر  
public health  الصحة العامة، ویشمل ذلك متطلبات ،

التباعد الجسدي، وارتداء القناع، والعزل، والحجر  
المبدئي قبل   19-د الصحي، وكذلك إتمام فحص كوفی

 الدخول.

ً       انظر أیض ا نشرة  تعرف على الخطورة التي قد ״        
لألشخاص المساندین  ״19-تتعرض لھا أثناء كوفید 

 المعینین.

 

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

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

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

Tip Sheet for Designated Family/Supports 
19 Pandemic-COVID during ) 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 دورك أثناء
 19-كوفید 

(Know Your Role 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


 

 

قد یكون الشخص المساند المعین اسمھ  
 ألجل مریض أو مقیم: 

صدیقا  قریبا، أو شریك الحیاة، أو   •
 مقرب 

 وصیا قانونیا  •

ً            متولیا الرعایة رسمی ا أو بصفة   •                   
 غیر رسمیة 

ً                     أنت تلعب دور ا في سالمة المریض أو               
 وتعافیھ باعتبارك: healthالمقیم وصحتھ 

)You play a role in the safety, health and recovery  
of a patient or resident as someone they:( 

 راحتھ العامة.    ً            مھم ا في تحقیق   •

تود أن تكون طرفا متدخال في أموره الصحیة  •
health. 

 

یساعد األشخاص المساندون المعینون  
 اسمھم في:

(Designated support persons assist with:) 

تقدیم معلومات إلى فریق الرعایة الصحیة حول  •
 .مریض أو مقیم 

 .دعم السالمة العقلیة لمریض أو مقیم  •

 .المریض أو تحریكھإطعام  •

المساعدة في الرعایة الشخصیة مثل النظافة الصحیة،   •
 .وغسیل المالبس، والمتعلقات المطلوبة

المساعدة في التواصل لفائدة مریض أو مقیم یعاني   •
من ضعف في السمع، أو في النظر، أو في الكالم، أو  

 .ضعف معرفي أو فكري أو في الذاكرة

 .لوكیاتالمساعدة في ضبط العواطف والس •

اتخاذ القرارات الخاصة بالرعایة، والمراحل  •
 االنتقالیة والخطط.

 

تحتاج لحمایة نفسك ومن تحبھم في الوقت  
 الذي تكون فیھ داخل منشأة إلى ما یلي:

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

المبدئي عند دخول المنشأة،  19-إتمام فحص كوفید  •
     ً                    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 األیام    19-كانت نتیجة فحص كوفید  •
 ) الماضیة، أو14األربعة عشر ( 

وأنت في انتظار   19-خضعت لفحص كوفید  •
 ئج. الحصول على النتا

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 البقاء في غرفة المریض أثناء وجودك في  •
 الموقع.

یجب غسل یدیك أو تطھیرھما عند القدوم إلى الموقع  •
الدخول إلى غرفة مریض أو الخروج   أو مغادرتھ، أو

 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. 
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	أنت تلعب دورًا في سلامة المريض أو المقيم وصحته health وتعافيه باعتبارك: (You play a role in the safety, health and recovery of a patient or resident as someone they:)

