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تا  ات�ج�ةأل�ب  إ� الح�اة الطب�ع�ة ةعودلل تضع اس�ت
�
 تدر�ج�ا

وس كورونا المستجد الحد منبعد  ي ف�ي
 تف�ش

 2020أب��ل  30

ي المحافظة ع� سالمة 
تانز سوف �سهم العودة التدر�ج�ة �ف ي ظل إعادة  األل�ب

األعمال التجار�ة  فتحأوً� �ف
 
�
ف إ� أعمالهم. وعودوالخدمات تدر�ج�ا  ة العاملني

 

تا:" ي رئ�س حكومة أل�ب تاقال ج�سون كيئف لتك�ف ل قابل�ةبنفس الإعادة الح�اة إ� حالتها الطب�ع�ة نز سوف يتعاملون مع أنا واثق بأن األل�ب
ة جائحة كورونا (كوف�دالقدرة ع� و   بحذر و 19-الصمود الذي أظهروە طوال ف�ت

�
 معا

�
ي قدما

 ). وسوف نم�ف
�
ف أن أمامنا أوقاتا فطنة مدركني

ة تانز عس�ي ي الح�اة بناء وسنحافظ ع� سالمتهم أثناء إعادة  همونحمي. وسوف ندعم الفئات الضع�فة من األل�ب
مقاطعتنا ع�ب مراحل  �ف

 متدرجة."

 

ي يرجع 
تا إ� ذلك الفضل �ف وس  ، مما مكننا من الحد ة العامة�توجيهات الصحتق�دوا بالتحلوا بالمسؤول�ة و  الذين سكان أل�ب من انتشار ف�ي
ي ضمن ال و�بقاء)، 19-كورونا (كوف�د االست�عاب�ة لمنظومة الرعا�ة الصح�ة لدينا، واتخاذ الخطوات التدر�ج�ة اآلن  قدرةحاالت التف�ش

 عادة فتح بعض األعمال التجار�ة والخدمات."إل 

 

 اإلجراءات األو�

ي مراقبة حذرة ومستمرة والتق�د بجم
 تقت�ف

�
ي قدما

تا،  إن خطة الم�ف ي هيئة صحة أل�ب
 : كالتا�ي يع التوجيهات الصادرة عن رئ�سة األطباء �ف

 

تا مايو سوف �ستأنف  4اعتبارا� من  •  . إجراء بعض العمل�ات الجراح�ة المقررة وغ�ي العاجلةدائرة خدمات صحة أل�ب
ف لعاملمايو سوف �سمح ل 4اعتبارا� من  • ي العالج ني ي قطاع الرعا�ة الصح�ة مثل أخصائئي

ف �ف هم من العاملني ي طب األسنان وغ�ي
 �ف

ي  ف وأخصائئي ف االجتماعيني َمع واألخصائيني ي السَّ ي عالج األمراض التنفس�ة وأخصائئي ي عالج النطق وأخصائئي
الطب��ي وأخصائئ

هم، باستئناف  ي التغذ�ة وغ�ي ي وأخصائئي �طة اتتقد�م خدماتهم العالج المهئف ي وضع�ش ها ال�ل�ات تباع التوجيهات المعتمدة الئت
 المتخصصة. 

 

 منا 
�
تانز أل إدرا�ا ي الهواء الطلق بالنسبة لألل�ب

ف�ه �ف ل وال�ت ف سوف يتم إعادة فتح حدائق  وشعورهم بالراحة النفس�ة،هم�ة الخروج من الم�ف
ي المقاطعة واأل

:  را�ف ، ع� أن تكون البدا�ة كالتا�ي
�
 العامة تدر�ج�ا

ي دخول الس�ارات إ� مواقف الس�ارات و السماح بمايو:  1 •
ي الحدائق ع� األرا�ف

 العامة.  مناطق التجمع �ف
ي حدائق المقاطعة والعمل  1 •

 بحلول  ع�مايو: السماح بتشغ�ل عدد من القوارب �ف
�
 مراجعةمايو. ير�ب  14�شغ�لهم جم�عا

تا  الموقع ي لحدائق أل�ب
وئف  غ�ل القوارب. لمعرفة حالة �ش albertaparks.ca اإلل��ت

ي أقرب وقت ممكن بهدف �شغ�ل أ��ب عدد منها بحلول  إتاحةمن أجل  جاهدةً تعمل الحكومة  •
يونيو �ي  1مواقع المخ�مات �ف

تانز من االستمتاع بالحدائق   بأن �د بأوامر الصحة العامة الحال�ةالتقمع يتمكن األل�ب
�
تا ، علما  هذە المواقع مفتوحة لسكان أل�ب

. ير�ب مراجعة  فقط ي الوقت الحا�ف
تا �ف ي لحدائق أل�ب

وئف  لالطالع ع� المستجدات.  albertaparks.ca الموقع اإلل��ت
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ف�ه. وسيتم اإلعالن عن القيود المفروضة ع� دخول مرافق المخ�مات مثل لن •  يتم �شغ�ل المخ�مات الجماع�ة ومخ�مات ال�ت
ە والط�ي ع� الموقع ف تا  مرافق االغتسال وأما�ن الت�ف ي لحدائق أل�ب

وئف  . albertaparks.caاإلل��ت
نت نظام الحجز  مايو: سوف يتم إتاحة 14 • تا ع� ع�ب اإلن�ت ي لحدائق أل�ب

وئف  1من أجل حجز ال��ارات ابتداًء من  الموقع اإلل��ت
 بأنه لن يتم 

�
 أي حجوزات من خارج المقاطعة.  قبوليونيو، علما

ي هذە المرحلة. وسداخل حدائق المق دورات م�اە أو جمع النفا�اتيتم توف�ي  نل •
تا  وفاطعة �ف ي أل�ب

تقوم هيئة البيئة والحدائق �ف
ي الحصول ع� هذە الخدمات  بتقد�م

تانز �ف لدى عودة موظفيها، ح�ث تمثل هذە الوظائف الموسم�ة فرصة مهمة لألل�ب
 وظائف خالل األزمات االقتصاد�ة الشد�دة. 

 ع� حظر الال يزال  •
�
ي الحدائق والمناإشعال الحرائسار�ا

 . طق المحم�ة ومنطقة حما�ة الغاباتق �ف
ي  •

 قيود مفروضة ع� ق�ادة الس�ارات خارج الط��ق ال��ــــع (ع� الطرق الوعرة). ول�ن �مكن فرض قيود محل�ة �ف
�
ال توجد حال�ا

 حال ز�ادة خطر وق�ع حرائق غابات. 
ي المخ�مات الخاصة والبلد�ة والحدائق  �جوز فتح •

وط التباعد الجسدي بموجبول�ن ضمن أرا�ف السلطة  تعل�مات �ش
 المحل�ة لهذە المواقع. 

ي  مايو: �جوز فتح مالعب الغولف 4 •
وط وفق مايو  4�ف ي النوادي ومتاجر بيع أدوات الغولف. و�جوز فتح منها إغالق  �ش

مبائف
 مع فتح األعمال التجار�ة والمتاجر  المتاجر 

�
ي المرحلة األو� تماش�ا

 األخرى.  والمطاعم الداخل�ة �ف
 

وط االنتقال إ� المرحلة التال�ة  �ش

. سيتم رفع الم��د من القيود ع� مراحل 
�
 عندما �صبح الوضع آمنا

:  العد�د منقبل االنتقال إ� المرحلة الثان�ة، �جب وضع   الضمانات االحت�اط�ة موضع التنف�ذ كما ��ي

وس كورونا (كوف�د • ي ) 19-رفع قدرات الفحوص واالختبارات لف�ي
الرائدة لدينا ع� مستوى الدولة إ� أع� المست��ات �ف

 كندا. 
ي امل بمساعدة التكنولوج�ا من أجل شاقتفاء أثر مخال�ي المر�ف �شكل تع��ز عمل�ة  •

إبالغ األشخاص الذي قد اإل�اع �ف
 . لإلصابة عرضة�كونوا 

وس كورونا (كوف�د • وس ل ) من أج19-تقد�م الدعم لألشخاص الذين تأ�د إصابتهم بف�ي تع��ز العزل واحتواء انتشار الف�ي
 بفعال�ة. 

ي تع��ز إجراءات مراقبة الحدود الدول�ة وال •
.  تدقيق �ف ف  المطارات خاصة بالنسبة للمساف��ن الدوليني

ي األما�ن ال •
 مزدحمة خاصة وسائل النقل العام. وضع قواعد وتوجيهات الستخدام ال�مامات �ف

 بمن  •
�
ي مرافق الرعا�ة ط��لة األجل والرعا�ة المستمرة ومسا�ن كبار تع��ز حما�ة الفئات األ��� ضعفا

ف �ف فيهم المق�مني
 السن. 

وس كورونا (كوف�د ي لف�ي ي حال احتمال�ة وق�ع حاالت تف�ش
ي من 19-تم وضع خطة استجابة ��عة �ف ). وهذە �شمل بروتوكوالت التف�ش

ف  ي تحد�د ه��ة المخاطني
ف أجل اإل�اع �ف وسلالق��بني الفحوص بما فيها فحص األشخاص الذين ال تظهر  سيع نطاق، وتو وقف انتشار الف�ي

، وتوف�ي سكن  ي ي أما�ن التف�ش
ور�ة ألي شخص معرض لخطر  الص�ي  للعزل مؤقتعليهم األعراض �ف ها من أشكال الدعم ال�ف وغ�ي

 اإلصابة. 

 

�ن خالل جميع مراحل إعادة وط تطبيق   التشغ�ل سوف �ستمر العمل بمتطلبات التباعد الجسدي لمسافة م�ت كما سيتم فرض �ش
ي مناز 

تانز بالبقاء �ف لهم ممارسات النظافة الصح�ة (العنا�ة الشخص�ة) ع� األعمال التجار�ة واألفراد، باإلضافة إ� توج�ه تعل�مات لألل�ب
 عند ظهور أعراض مثل السعال والح� وضيق النفس وس�الن األنف أو التهاب الحنجرة. 

 

تا:"هنال وقالت الدكتورة دينا هينشو  ي هيئة صحة أل�ب
، ك عالمات ع� أن جهودنا الجماع�ةرئ�سة األطباء �ف ي

ي التباعد الجسمائف
وممارسات  �ف

ام بتوجيهات و  ،النظافة الصح�ة ف ل االل�ت ف ي الم�ف
وس. ومع ذلك، �جب علينا أن البقاء �ف ز من الرضا �ساعد ع� الحد من انتشار الف�ي نح�ت
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وس لك تذهب هباًء �سبب عن أنفسنا وأن ال نتهاون وأن  ي قدمناها بالفعل الحتواء هذا الف�ي نتح� بالص�ب لضمان أن التضح�ات الئت
ي تشغ�ل الإعادة  لدىوخاصة  إلهمالا  خدمات."الالتجار�ة و  عمالأل ل التدر��ب

 

 �شغ�ل مرافق أخرى ع� مراحل

  الحكومة تراەع� النحو الذي سوف يتم االنتقال إ� المرحلة األو� حالما يتم تطبيق اإلجراءات الصح�ة 
�
�ناًء ع� مشورة رئ�سة و  ُمرض�ا

 مايو.  14األطباء واعتبارا� من 

 

 أبرز مالمح المرحلة األو�: 

ي ظل ز�ادة إجراءات الوقا�ة من العدوى  •
دة خطورة انتقال العدوى، �جوز لبعض األعمال امكافحتها من أجل الحد من ز�و �ف

 ر أعمالها تد استئنافالتجار�ة بدء 
�
 مايو: وهذ �شمل 14اعتبارا� من  �ج�ا

 
o ف بجميع ، كما �سمح للبسة واألثاث ومحالت بيع ال�تبمحالت التجزئة مثل األ ي أسواق المزارعني

ف �ف  استئنافالبائعني
 أعمالهم. 

o  الشعر ومحالت الحالقة.  قصبعض الخدمات الشخص�ة مثل 
o  .المتاحف والمعارض الفن�ة 
o  تق��م العمود الفقري وعالج العيون المقررة وعالجات األسنان والعالج الطب��ي و الم��د من العمل�ات الجراح�ة

 والخدمات المشابهة لها. 
o  دور الرعا�ة النهار�ة (الحضانات) ومرا�ز الرعا�ة خارج المدرسة 

�
 قيود ع� العدد. ل وفقا

o  .المخ�مات الص�ف�ة ضمن قيود ع� العدد، بما فيها المدارس الص�ف�ة 
o  دون إعادة ) بدخول المحالت المرخصة لبيع ال�حول المسم�ح لهم ا��نلقحئت لقا�ي والمطاعم (المإعادة فتح

و�اتخدمة فتح   طاقتها االست�عاب�ة. % من 50�سبة  ، بح�ث �ستقبل(البار) تقد�م الم�ش
o  ف�ه الخارج�ة اإلضاف�ة.  مرافقبعض  ال�ت
o امج سواء أ�انك�، إال أن  قرراتها صل مؤسسات التعل�م الجام�ي تدر�س مسوف توا نت  تف�ة تقد�م هذە ال�ب ع�ب اإلن�ت

 أو م��ــــج منهما سوف 
�
ي كل مرحلةتأو شخص�ا

 تشغ�ل. الإعادة  من مراحل عتمد ع� القيود المفروضة �ف
o ي بعض األما�ن العامة الم

ي �جب ارتداء ال�مامات �ف �صعب فيها ممارسة التباعد  زدحمة مثل وسائل النقل العام الئت
�ن). الجسدي (لمسافة   م�ت

ي المرحلة األو�
 ما ال �سمح به �ف

ي تضم  15التجمعات أل��� من  • ها من  15شخص. (�جب ع� التجمعات الئت شخص أو أقل مراعاة التباعد الشخ�ي وغ�ي
 تعل�مات الصحة العامة). 

ي جم�عها تتضمن  • ة والحفالت الموس�ق�ة والئت  مخالطة جسد�ة لص�قة. المهرجانات الفن�ة والثقاف�ة والفعال�ات ال��اض�ة ال�ب�ي
ف�ه واسوف تظل  •  المنتجعات والصاالت ال��اض�ة والمال�ي الل�ل�ة مغلقة. و  لحلباتدور السينما والمسارح والمسابح ومرا�ز ال�ت
ي مرافق الرعا�ة الصح�ة. استمرار  •

 تحد�د عدد زوار المر�ف �ف
 . 12الحصص المدرس�ة لطالب مرحلة ر�اض األطفال إ� الصف  •

 توص�ات

وري خاصة إ� خارج المقاطعة. ال ينص •  ح بالسفر غ�ي ال�ف
 ينصح بالعمل عن بعد حيثما أمكن.  •
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 لمرحلة الثان�ةامالمح أبرز 

 مواصلةهذە المرحلة ع� نجاح المرحلة األو�، مع األخذ باالعتبار القدرة االست�عاب�ة لمنظومة الرعا�ة الصح�ة و  توق�ت�عتمد  •
ي وحدات  من الحد 

  المركزة.  العنا�ةو/أو تخف�ض معدل حاالت العدوى وعدد حاالت الدخول إ� المستشف�ات والحاالت �ف
ام بمتطلبات التباعد الجسدي  • ف سوف �سمح ب�عادة �شغ�ل الم��د من األعمال التجار�ة والخدمات واستئناف أعمالها مع االل�ت

ها من تعل�مات الرعا�ة الصح�ة، �ن وغ�ي  وهذە �شمل:  لمسافة م�ت
 

o  وط12حضانات األطفال إ� الصف  ل�ش
�
 . ، وفقا

o  �ي م
ا�مة.  المتأخرة عمل�اتال ذلك االنتهاء من �د من العمل�ات الجراح�ة بما �ف  الم�ت

o  شذ�ب أظافر والجسمان�ة و الجلد�ة العالجات التجم�ل�ة الوشم الصنا�ي والتجم�ل و الخدمات الشخص�ة مثل� 
ف وال  وعالجات الوجه والتدل�ك والمساج.  َتْشِميعال�دين والقدمني

o  �السماح ببعض التجمعات األ��ب (يتم تحد�د عدد األشخاص بناًء ع� معرفتنا بمست��ات الخطر المنط��ة ع
ي بعض األما�ن. 

 األ�شطة المختلفة) �ف
o  وطدور السينما والمسارح  . ول�ن ضمن قيود و�ش
o  �صح�ة. مرافق الرعا�ة ال��ارات إ� الاستمرار فرض قيود ع 

 

ي المرحلة
 الثان�ة ما ال �سمح به �ف

ف�ه والحلبات.  •  استمرار إغالق المال�ي الل�ل�ة والصاالت ال��اض�ة والمسابح ومرا�ز ال�ت
ها من التجمعات  • ة وغ�ي لن �سمح ب�قامة المهرجانات الفن�ة والثقاف�ة والحفالت الموس�ق�ة وحضور الفعال�ات ال��اض�ة ال�ب�ي

�ة.   الجماه�ي

 توص�ات

وري •  ال ينصح بالسفر غ�ي ال�ف

 

 أبرز مالمح المرحلة الثالثة

:  توق�ت�عتمد   هذە المرحلة ع� نجاح المرحلة األو� والثان�ة و�شمل ما ��ي

 إعادة التشغ�ل ال�امل لألعمال التجار�ة والخدمات مع اإلبقاء ع� بعض القيود المحدودة.  •
ة (سيتم تحد�د عدد  • ). السماح بالتجمعات ال�ب�ي

�
 األشخاص الحقا

ة  •  السماح ب�قامة المهرجانات الفن�ة والثقاف�ة والحفالت الموس�ق�ة والفعالت ال��اض�ة ال�ب�ي
�
وط وفقا  . ل�ش

ف�ه والحلبات  •  السماح ب�عادة فتح المال�ي الل�ل�ة والصاالت ال��اض�ة والمسابح ومرا�ز ال�ت
�
وط وفقا  . ل�ش

 لمختلف القطاعات مرات تاستئناف المؤ  •
�
وطوفقا  . ل�ش

وري.  •  إزالة القيود عن السفر غ�ي ال�ف

 حقائق ��عة

ة تقي�م ومراقبة لتحد�د ما إذا كان هنالك حاجة ل��ادة القيود أو تخف�ضها. و اسوف �شتمل مر  • سوف حل إعادة التشغ�ل ع� ف�ت
المستشف�ات ومرا�ز العنا�ة ع� عدد حاالت اإلدخال إ� بناًء يتم اتخاذ القرارات المدروسة �شأن تخف�ف القيود أو �شد�دها 

 المركزة. 
ي االستجابة  ةمستمر  بصورةومعدالت اإلصابات الجد�دة  إصابتها  يتم مراقبة ورصد الحاالت المؤكد  سوف •

من أجل المبادرة �ف
ي المناطق

ي المقاطعة.  المحل�ة �ف
 المعن�ة �ف
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و سوف يتم تطبيق القرارات ع� مستوى المقاطعة والمستوى المح�ي حيثما �كون ذل • ي حال تخف�ف القيود ر ك �ف
. و�ف

�
�ا

ي المنطقة 
 �ف

�
ي �شد�د القيود مؤقتا وس �عئف ي للف�ي ي جميع أنحاء المقاطعة، فإن وق�ع حالة تف�ش

 �ف
�
 المعن�ة. المحل�ة تدر�ج�ا

تانز الذي يواصلون ممارسة شعائرهم الدين�ة مع مراعاة ت عّد تُ  • سلطات  عل�ماتالمنظمات الدين�ة جزء ال يتجزأ من ح�اة األل�ب
ي �شملالصحة العامة،  ي  منلتعلم الدين�ة لالتجمعات والتباعد الجسدي. وتعمل الحكومة مع المنظمات  والئت حاالت التف�ش

ها من الشعائر لضمان السالمة  ودعم الروابط السابقة وتقد�م التوجيهات المتعلقة بممارسات معينة بما فيها الغناء وغ�ي
 االجتماع�ة. 

 
 

 معلومات ذات صلة
 

وس كورونا (كوف�د • تانز19-معلومات عن ف�ي  ) لألل�ب
: ا •

�
تا إلعادة الح�اة االفتتاح ق��با ات�ج�ة أل�ب   إ� طب�عتها س�ت
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https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/external/covid19-alberta-relaunch-strategy.pdf

