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 ) (Lilydale Sofina Foods  في   19- معلومات تتعلق بانتشار فیروس كوفید 
(COVID-19 Outbreak Info – Lilydale (Sofina Foods)) 

 (Q & A for Plant Workers)أسئلة وإجابات للعاملین في المصنع 
 2020أغسطس،  28 

 :)About the Illnessمعلومات عن المرض ( 

 ) ?What are the symptoms of COVID-19؟ ( 19-أعراض كوفید ما ھي 

أن یشمل العدید من األعراض مثل الُسعال وصعوبة التنفس والُحمى والرشح وألم الحلق والشعور   19-یمكن لفیروس كوفید •
 توجد قائمة كاملة باألعراض في ھذا الرابط:   -- بالتعب وألم الرأس واإلسھال والغثیان/القيء إلخ. 

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#sign   

 ؟COVIDكم من الوقت تظل ُمعدیًا لآلخرین بعد إصابتك بفیروس 
)How long are you contagious, once you get COVID?( 

أیام من بدایة ظھور األعراض علیك أو حتى وقت اختفاء   10نعتقد أنك تظل ُمعدیًا لآلخرین/حامًال للعدوى لمدة  •
 األعراض، أي الفترتین أطول.

 یوًما بعد تعرض األفراد للفیروس كي تظھر علیھم أعراض المرض. 14إلى  2یستغرق األمر بین  •
 علیھم. یوم قبل ظھور أعراض المرض  2یُمكن لألفراد أن یكونوا حاملین للعدوى / مصدًرا للعدوى حتى   •
أیام.   10ھذا ھو السبب في طلبنا لألفراد أن یقوموا بالعزل الذاتي. ویعني ذلك أن یتجنبوا مخالطة الآلخرین لمدة  •

 وھذه ھي طریقة حمایة األخرین من حولك.  
أیام وال زالت لدیك أعراض المرض، نطلب منك االستمرار في العزل الذاتي لمنع انتشار   10وحتى إذا انتھت فترة  •

إلعالمك بالوقت الذي یمكنك فیھ إنھاء   Public Healthدوى لألخرین. سوف تتصل بك ھیئة الصحة العامة الع
 فترة العزل، الرجاء أال تتوقف عن العزل الذاتي قبل تلقیك ھذا االتصال. 

 لست بحاجة إلعادة االختبار إلثبات أنك لم تعد ُمعدیًا لألخرین.  •

 ن من المرض العودة ألعمالھم؟متى یكون آمنًا للعاملین الُمتعافی 
)When is it safe for recovered employees to return to work? ( 

الخاصة بك إیجابیة أو ظھرت علیك أعراض المرض: یتم اعتبارك متعافیًا من المرض بعد    19-إذا كانت نتیجة اختبار كوفید •
األقل، تبدأ من تاریخ ظھور األعراض علیك حتى اختفاء األعراض منك  أیام من العزل الذاتي على  10إتمامك ما ال یقل عن 

 أي الفترتین أطول. -بشكل تام
:  19-أو خالطت شخًصا ربما یكون مصابًا بفیروس كوفید 19-إذا خالطت بشكل لصیق شخًصا ثبتت إصابتھ بفیروس كوفید •

(بافتراض عدم ظھور  19-لمصاب بفیروس كوفیدیوًما من تاریخ مخالطتك مع الشخص ا  14یمكنك العودة للعمل بعد مرور 
 أعراض علیك أو أن تكون نتیجة اختبارك إیجابیة)  

ھل یمكن لألشخاص المصابین بالفیروس وال تظھر علیھم األعراض أن یتسبب الرذاذ الصادر عنھم في إصابة اآلخرین 
 Do infected and asymptomatic persons shed the virus enoughبالفیروس؟ (

to infect others?( 

لكن نتیجة   19-األشخاص الذین ال تظھر علیھم األعراض ھُم األشخاص الذین ال تظھر علیھم أعراض اإلصابة بفیروس كوفید •
 اختبار إصابتھم بالفیروس إیجابیة.  

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#sign
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#sign


ھم قادرین على  وال تظھر علیھم أعراض المرض یُعتقد أن  19-األشخاص الذین تكون نتیجة اختبارھم إیجابیة لفیروس كوفید •
 نقل العدوى لآلخرین.  

یوم   2في حالة عدم ظھور أیة أعراض للمرض علیھم، یتم اعتبارھم مصدًرا للعدوى ویجب علیھم القیام بالعزل الذاتي لمدة  •
 أیام بعد ظھور نتیجة االختبار اإلیجابي النتیجة.  10قبل إجراء االختبار و 

أظھر االختبار إصابتھا بفیروس   2020، هیونیو 1المرض وقامت بعمل االختبار یوم مثال: ماري ال تظھر علیھا أعراض 
 . 2020، هیونیو 11یجب على ماري القیام بالعزل الذاتي حتى تاریخ  19-كوفید

 إلى أي مدى یمكن للشخص الذي ال تظھر علیھ أعراض اإلصابة بالفیروس أن ینقل العدوى لألخرین؟ 
)How contagious can an asymptomatic person be?( 

ال توجد بیانات علمیة ُمحددة في ھذا الصدد، لكن ما نراه في أرض الواقع ھو أن أغلب األشخاص الذین كان اختبار فیروس    •
 لدیھم إیجابیًا یمكن تتبع منشأ إصابتھم إلى شخص ُمصاب وظھرت علیھ أعراض المرض.  19-كوفید

أعراض المرض لیسوا ناقلین للعدوى بنفس درجة األشخاص الذین ظھرت علیھم   یُعتقد أن األشخاص الذین ال تظھر علیھم •
 أعراض اإلصابة بالفیروس. ومع ذلك ال یزال بإمكانھم نقل العدوى لآلخرین ، لذلك یجب توخي أقصى درجات الحذر. 

مثل اإلحساس بالُحمى إذا كانت نتیجة االختبار األولي الخاصة بك سلبیة، ولكن ظھرت فجأة علیك أعراض مرضیة خفیفة 
 و/أو رشح األنف و/أو تم الطلب إلیك بإعادة إجراء اإلختبار ولكنك تشعر اآلن بالتحسن. ھل من المأمون العودة للعمل؟

)If you had initially tested negative but suddenly developed light symptoms like a 
feverish 

sensation and/or running nose and/or have been asked to be retested but now 
you feel better. Is it safe to return to work?( 

أیام أو حتى اختفاء األعراض (أي   10أي شخص تظھر علیھ أعراض اإلصابة بالفیروس یجب أن یقوم بالعزل الذاتي لمدة  •
 الفترتین أطول) كما یجب علیھ السعي إلجراء االختبار. 

 الخاص بھم إیجابیة أو سلبیة.   19- وھذا األمر مطلوٌب سواء كانت نتیجة فحص اإلصابة بفیروس كوفید 

عند إجراء الفحص أول مرة كانت النتیجة سلبیة. وبعد یومین شعرت بُحمى خفیفة وكان لدي رشح باألنف مرة أخرى. 
انیة. ھل یجب على العودة للعمل إذا كانت وأخبرتني الممرضة بضرورة حضوري إلجراء الفحص مرة ث 811اتصلت برقم 

 When I first tested my test came back negative. Two daysنتیجة الفحص سلبیة مرة أخرى؟ (
later 

I felt feverish or had a runny nose again. I called 811 and was asked to come in 
for testing again. Should I go back to work if the test is negative again?( 

. فإذا ظھرت علیك ھذه األعراض بعد نتیجة سلبیة  19-الُحمى المصحوبة برشح األنف من أعراض اإلصابة بفیروس كوفید •
 أیام أو حتى اختفاء األعراض عنك، أي الفترتین أطول.   10لفحص الفیروس یجب علیك القیام بالعزل الذاتي لمدة 

Pages/COVID-https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID/19-موقع اإلنترنت(یمكنك كذلك مطالعة  •
Assessment.aspx-Self فحص إذا  لطلب إجراء فحص ثاني. الرجاء الترتیب إلعادة عمل ال 811) أو االتصال برقم

 عادت األعراض للظھور علیك ُمجدًدا. 
 أیام أوعند اختفاء األعراض، أي الفترتین أطول.  10قُم بعمل العزل الذاتي لمدة  •
إذا ظھرت نتیجة الفحص سلبیة ولم یعد یظھر علیك أعراض اإلصابة بالفیروس، یمكنك عندھا العودة إلى العمل ُمجدًدا بعد   •

 أیام.   10مرور 

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
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 : )Testingالفحص (إجراء 

 إذا لم تظھر علیك أیة أعراض، ھل یمكن أن تكون نتیجة الفحص إیجابیة؟
)If you have no symptoms, can you test positive? ( 

 نعم، إذا كنت مصابًا بالفیروس یمكن أن تكون نتیجة الفحص إیجابیة حتى قبل أن تظھر علیك أیة أعراض مرضیة.   •

لیھم أعراض مرضیة یمكنھم نشر الفیروس ونقل العدوى لآلخرین. لماذا ال نقوم إذن بإجراء األشخاص الذین ال تظھر ع
 الفحص لجمیع األشخاص؟

)People who don’t show symptoms can also spread the virus. 
Why not test everyone?( 

وجمیع مصانع اللحوم األخرى، حتى ولو    Lilydale/Sofina Foodsنحن نُتیح إمكانیة إجراء الفحص لجمیع العاملین في  •
 تم تظھر علیھم أعراض المرض. 

 نحن نوصي بأن تقوم بإجراء الفحص حتى لو لم تظھر علیك أیة أعراض مرضیة. إجراء الفحص غیر مطلوب حالیًا.   •
 كما نقوم حالیًا بإجراء الفحص في المنشآت والمؤسسات األخرى مثل دور الرعایة المتواصلة.   •
 نقوم بإجراء الفحص للعاملین والُمقیمین في ھذه المنشآت حتى لو لم تظھر علیھم أعراض اإلصابة بالفیروس.  •
عراض ألنھم األشخاص األكثر قدرة على  وبالنسبة لعامة الجمھور، فمن األھمیة بمكان فحص األشخاص الذین تظھر علیھم األ •

 نقل العدوي لآلخرین ونشر اإلصابة بالفیروس على األرجح. 
 یحق لھ إجراء الفحص.  Albertaأي شخص تظھر علیھ األعراض في ِ •
 یجب علینا موازنة قدرتنا على إجراء الفحص مع استراتیجیتنا للفحوص.  •
 جمیع الفحوصات مجانیة.   •
 . الفحص  إجراء نوصي أن تقوم ب  •

حاولت القیام بعمل التقییم على اإلنترنت، لكن األسئلة صعبة على الفھم. ما الخیارات األخرى التي تتیحھا ھیئة الصحة في 
 I tried to do the online assessment, but I don’t understand؟ (AHSألبرتا 

the questions. What other options does AHS offer?( 

والتحدث مباشرة مع ُممرضة ُمسجلة تلقت تدریبًا متخصًصا للرد   811على رقم  Health Linkیمكنك االتصال بھیلث لینك  •
 .  19-على ما یثیر قلقك بشأن التعرض المحتمل للعدوي/اإلصابة بفیروس كوفید

. إذا احتجت دعًما لغویًا،  24/7لغة على مدار  300خدمة الترجمة الشفویة بأكثر من   Health Linkكما تقدم ھیلث لینك  •
 لطلب المساعدة.   811الرجاء االتصال برقم 

 : )Self-Isolation and Protectionالعزل الذاتي والحمایة ( 

ھل یمكننا التحدث بشكل أكبر عن الحمایة؟ یوجد الكثیر من عدم الوضوح بشأن األشخاص غیر المصابین بالعدوى، ولكنھم  
واحد مع أشخاص كانت نتیجة اختبارھم إیجابیة أو ظھرت علیھم أعراض اإلصابة بالفیروس ویقومون قد یقیمون في مكان 

بالعزل الذاتي. قد یكون من غیر الواضح ألولئك األشخاص في ھذا الموقف إذا ما كان یجب علیھم القیام بالعزل الذاتي ھُم 
 Can we talk more about isolation? There is a lotأیًضا، حتى لو كانوا بصحة جیدة. (

of confusion around those who are not infected but who may be living with those 
who are positive or symptomatic and isolating. It can be unclear to those in that 

situation whether they have to isolate as well, even if they’re feeling well.( 

  14القیام بالعزل الذاتي لمدة  علیھ أیًضا  یجب  19-أي شخص یُقیم في مكان واحد مع شخص أخر ثبتت إصابتھ بفیروس كوفید •
 یوًما من تاریخ بدایة ظھور األعراض المرضیة.   14یوًما. تبدأ فترة الـ 



 :  على سبیل المثال  •
یوًما من تاریخ بدایة قیام   14ثبت بشكل مؤكد إصابة الزوج بالفیروس یجب على الزوجة أیضا أن تقوم بالعزل الذاتي لمدة إذا •

زوجھا بالعزل الذاتي. یجب على الزوج المریض أن یقیم في غرفة نوم منفصلة ویستخدم دورة میاه منفصلة للحد من انتشار  
 العدوى لبقیة أفراد األسرة.  

 ثبت إصابة أحد أفراد المنزل بالفیروس، ماذا یجب على أفراد األسرة األخرین القیام بھ؟إذا 
)If there is a confirmed case in the household, what should the other people 

in that household do?( 

ع أفراد األسرة المقیمین في نفس  ، یجب على جمی 19-إذا ثبت بشكل مؤكد إصابة أحد أفراد األسرة بعدوى فیروس كوفید •
 یوًما من تاریخ بدایة ظھور أعراض المرض على الحالة المؤكدة.  14المنزل القیام بالعزل الذاتي لمدة 

 سوف یساعد ذلك على منع انتشار العدوى.  •
جمیع أفراد األسرة إذا  یوًما مرة أخرى ل  14إذا ثبتت إصابة فرد أخر من نفس األسرة بالفیروس، تبدأ فترة العزل الذاتي لمدة  •

 كانت ھنالك مخالطة متواصلة مع الحالة المؤكدة لإلصابة بالفیروس. 
إذا واجھ األفراد صعوبة في القیام بالعزل الذاتي نظرا لعدد أفراد األسرة الكبیر یوجد دعم مجاني لمساعدة ھؤالء األفراد على   •

 .  811یب األسرة التابع لھ أو االتصال برقم للحصول على ھذه الخدمات یمكنك االتصال بطبالعزل الذاتي.  

 وال یُصاب بھ اآلخرین في نفس األسرة؟  19-لماذا یحدث أن یُصاب أحد أفراد األسرة بعدوى فیروس كوفید
)Why is it that some people in a household have gotten COVID-19 and 

other people in that same household have not? ( 

% من أفراد نفس األسرة. یتوقف عدد أفراد األسرة  15في العدید من األسر في الصین، لم یُصب بعدوى الفیروس أكثر من  •
الذین ستنتقل إلیھم عدوى اإلصابة على مدى نجاح الشخص الُمصاب بالفیروس في العزل التام عن بقیة أفراد األسرة اآلخرین  

 األصحاء.  
ات السالمة الُمعتادة التي قُمت بھا أنت وبقیة أفراد األسرة مثل غسیل الیدین والتنظیف الدوري  وربما یعود ذلك إلى أن إجراء •

   للمنزل كانت كافیة لوقف انتشار العدوى بالفیروس بین أفراد األسرة الواحدة. 

ة صالحیة الكمامات؟  الرجاء التكرم بشرح بروتوكول ارتداء الكمامة والمعالجة األمنة للكمامات المستعملة/المتسخة. ما مد
 ماذا یجب عملھ إذا أصبحت الكمامة مبللة/متسخة؟ 

)Please explain mask protocol and safe handling of used/dirty masks. 
How long are masks good for? What if they get wet/dirty?( 

نوصي جمیع األفراد بإٍستخدامھا في األماكن  والتي  Lilydale/Sofina Foodsالكمامات الطبیة، الجاري استخدامھا في  •
 العامة، ُمصممة لحمایة اآلخرین: لمنع انتشار العدوى من الشخص الذي یرتدیھا إلى اآلخرین.  

 إذا أصبحت الكمامة مبللة، لن تكون فعالة في الوقایة من العدوى ویجب تغییرھا. •
 إذا كنت ترتدي الكمامة خارج المنزل أو في مقر عملك، یجب اعتبارھا متسخة وتخلص منھا بمجرد عودتك إلى المنزل.   •
 كیفیة نزع الكمامة عن الوجھ بطریقة صحیحة  •

 . نظف الیدین بُمطھر یحتوي على الكحول أو بالماء والصابون  1

 ًما الرباط المرن أو الحلقات  . ال تلمس مقدمة الكمامة. ارفع الكمامة عن الوجھ مستخد2

 . تخلص من الكمامة فورا بإلقاءھا في سلة القمامة.  3

 . بعد التخلص من الكمامة، نظف الیدین بمطھر یحتوي على الكحول أو بالماء والصابون  4

الكمامة من الخارج ومن ثم  من األھمیة بمكان أن تقوم بإتباع الخطوات التالیة بكل دقة. قد یكون الفیروس متواجًدا على سطح  •
 یلوث یدیك عندما تقوم بلمس الكمامة. 



الكمامات یومیا للعاملین فیھا عند حضورھم للعمل كجزء من إجراءات الفحص في   Lilydale/Sofina Foodsتقدم  •
 الموقع. كما تتوافر أیًضا طوال یوم العمل كمامات جدیدة غیر مستعملة إذا دعت الحاجة لذلك. 

مت بُصنع الكمامة الخاصة بك، یجب علیك غسیلھا بصورة دوریة. وسیلة الغسیل الفعالة واألكثر أمانا للكمامة ھو  إذا كنت قد قُ  •
 وضعھا في غسالة المالبس األوتوماتیكیة مثل المالبس العادیة.  

 ما ھي التوصیات الخاصة بمشاركة ركوب السیارات/الحافالت؟ 
)What are the recommendations around carpooling?( 

 نوصي بإتباع العاملین للدالئل اإلرشادیة للتشارك في ركوب السیارات/الحافالت.  •
o  فرد من منزلین مختلفین في نفس السیارة، بحیث یجلس الفرد الثاني في المقعد الخلفي    2ال یجوز ركوب أكثر من

 للسیارة لتحقیق أقصى قدر من الُمباعدة بینھما.
o  الكمامات بطریقة صحیحة بحیث تغطي الفم واألنف في جمیع أوقات التواجد معا في السیارة. یجب ارتداء 

 

 :)Lilydale )Worker Safety at Lilydaleسالمة العاملین في 

ما ھي اإلجراءات الحالیة لضمان سالمة العاملین الُجدد والعائدین للعمل في المصنع؟ ھل سیخضعون لفحص اإلصابة 
 What is the current procedure for new and returningبالفیروس قبل بدایة استالمھم أعمالھم؟ (

employees coming to the plant? Are they being tested before they start work? ( 

 س أمامھم.  بالنسبة للعاملین الحالیین في المصنع تم بالفعل إتاحة إمكانیة إجراء اختبار اإلصابة بالفیرو •
جمیع العاملین الُجدد والعائدین للعمل تم توجیھھم لترتیب خضوعھم لفحص اإلصابة بالفیروس قبل عودتھم للعمل في   •

Lilydale/Sofina Foods . 
إلخطارھم بغیابك عن  Lilydale/Sofina Foodsإذا شعرت بتوعك، یجب علیك أال تتوجھ لعملك. الرجاء االتصال ب  •

 من أعراض مرضیة.  العمل وما تشعر بھ 
 ، من األھمیة بمكان أن ال یتوجھ الُمصابین بالعدوى ألماكن أعمالھم.  19-للحد من انتشار العدوى بفیروس كوفید •
لمناقشة ھذه   811، الرجاء االتصال برقم  19-إذا كنت تشعر بوعكة صحیة أو ظھرت علیك أعراض اإلصابة بفیروس كوفید •

 أم ال.   19-دید إذا ما كان یجب علیك القیام باختبار اإلصابة بفیروس كوفیداألعراض وستقوم ممرضة ُمسجلة بتح
أو بشأن العودة للعمل، یجب توجیھھم للتواصل مع إدارة الموارد   19-في حالة كان لدى العاملین أسئلة تتعلق بفیروس كوفید •

 البشریة. 

آمنًا بالرغم من أن بعض العاملین لم یتم خضوعھم   Lilydale/Sofina Foodsھل یمكن اعتبار استمرار العمل في 
 /Do you consider it safe to continue the production at Lilydale( لفحص اإلصابة ؟

Sofina Foods even though some people have not been tested?( 

أو أي مكان عمل   Lilydale/Sofina Foodsنعم. األمر األكثر أھمیة في الوقت الحالي لضمان منع انتشار العدوى في  •
أخر، ھو ممارسة وتطبیق تدابیر النظافة الصحیة الجیدة، مثل الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي عن األخرین، ارتداء الكمامة  

ین والبقاء  عندما ال یتیسر التباعد الجسماني عن اآلخرین، غسیل الیدین بالماء والصابون بصورة دوریة أو باستخدام ُمطھر الید
 في المنزل في حالة الشعور بالمرض.  

أو سیتم   Lilydale/ Sofina Foodsأصدرنا توصیات ألماكن العمل تضمن حمایة العاملین فیھا، كانت بالفعل ُمطبقة في  •
 تطبیقھا.

لك صعبًا على  وقد یكون ذ - وھذه التدابیر سلوكیة في األساس تتطلب منا جمیعا أن نستوعبھا جیدا وأن نمارسھا بكل دقة  •
البعض منا. كما قُمنا أیضا بإصدار توصیات بوضع حواجز مادیة، مثل الفواصل البالستیكیة لتوفیر المزید من الحمایة  

 اإلضافیة في حالة التھاون في تنفیذ التغییرات السلوكیة.  



 التواصل معھم Lilydale/Sofinaأرقم وأسماء األشخاص الذین یمكن للعاملین في 
)Important Contacts for Workers at Lilydale/Sofina(: 
 

Sofina 
Christian Glico 
 3342تحویلة   403-718-0047

 
Calgary Catholic Immigration Society 

https://www.ccisab.ca/ 
403-262-2006 

 
 )Primary Care Network  )PCNموزاییك شبكة الرعایة األولیة 

http://mosaicpcn.ca/About/Pages/MPCN-Clinics.aspx 
 

UFCW  401مكتب 
https://gounion.ca/ 

403-291-1047 
 

 مزید من المعلومات (بعدة لغات) 
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx 

 
 Alberta Healthصادرة عن   19-معلومات كوفید

xwww.alberta.ca/covid19 
 

 األسئلة:
Community.engagement@ahs.ca 

https://www.ccisab.ca/
http://mosaicpcn.ca/About/Pages/MPCN-Clinics.aspx
https://gounion.ca/
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