بيان إخباري
تدابي إلزامية جديدة عىل مستوى المقاطعة لحماية األرواح
ر
 8ديسمب /كانون األول  2020استفسارات وسائل اإلعالم Media inquiries

تدابي صحية إلزامية جديدة تدخل ر ز
حي التنفيذ عىل الفور
ر
لحماية األرواح.
التدابب الصحية الموسعة سارية المفعول عىل مستوى المقاطعة .يجب
ستكون
ر
التدابب
ومقدم الخدمات اتباع جميع
عىل جميع سكان ألبتا واألعمال والمؤسسات
ر
ي
الصحية الجديدة .ستكون هذه القيود سارية لمدة أربعة أسابيع عىل األقل.
كين  -رئيس مجلس وزراء ألبتا
رصح جايسون ي
األخبة
سعت ألبتا لحماية األرواح وسبل العيش منذ بداية الوباء ،ولكن الزيادة
ر
والمتفاقمة يف عدد حاالت االحتجاز بالمستشفيات من جراء اإلصابة بڤ ربوس
معرضي
كوڤيد 19-تهدد نظام الرعاية الصحية لدينا وحياة العديد من سكان ألبتا ال
ر
للمرض ما لم يتم اتخاذ مزيد من اإلجراءات اآلن .ومع التطلع للحصول عىل اللقاح
يف أوائل عام  ،2021يمكننا أن نأمل يف نهاية لهذه األوقات العصيبة .ولكن يجب
عىل جميع سكان ألبتا أن يأخذوا هذا األمر عىل محمل الجد ر
أكب من أي وقت مض
من خالل البقاء يف المبل كلما أمكن ذلك ،واتباع هذه اإلجراءات الجديدة ".
أضاف تايلر شاندرو  -وزير الصحة بألبتا
يتعي علينا
"وصلت أعداد الحاالت واالحتجازات بالمستشفيات يف ألبتا إىل نقطة ر
فيها اتخاذ تدابب ر
الصح .هذه
أكب رصامة من أجل حماية القدرات الطبية يف نظامنا
ر
ي
ر
الن طبقناها
ه من أكب اإلجراءات الصارمة ي
اإلجراءات الصحية اإللزامية الجديدة ي
حن اآلن ،لكنها بالغة األهمية لمستقبل مقاطعتنا".
كبب أطباء وزارة الصحة بألبتا
كما رصحت د .دينا هينش  -ر
"ستساعدنا هذه اإلجراءات اإللزامية يف إبطاء انتشار كوڤيد .19-سيتطلب هذا
تضحيات فردية رصورية لحماية مقاطعتنا .ال يتعلق األمر بشخص واحد فقط ،بل
وجباننا وحن الغرباء.
يتعلق ببذل قصارى جهودنا لحماية وإنقاذ أحبائنا وزمالئنا ر
نعتن بها نحن سكان ألبتا ببعضنا
الن
اتباع
ر
ي
ه الطريقة ي
تدابب الصحة العامة هذه ي
وغبنا" .
البعض
ونحم بها أنفسنا ر
ي
حب التنفيذ ً
بدءا من  8ديسمب
تدخل اإلجراءات اإللزامية الموسعة الجديدة ر
ً
حب التنفيذ بدءا من
ام .جميع اإلجراءات األخرى تدخل ر
للتجمعات والقناع اإللز ي
الساعة  12:01صباح يوم  13ديسمب.

وسائط المتعددة
الصحف
شاهد المؤتمر
ي
استفسارات وسائل اإلعالم
رز
كريستي ميات
780-446-2179
نائب مدير االتصاالت /
السكرتب
ر
الصحف بمكتب رئيس الوزراء
ي

سار عىل الفور
إلغاء التجمعات ٍ -

• تحظر جميع التجمعات العامة والخاصة باألماكن المغلقة والمفتوحة.
• التقارب الوثيق يقترص عىل أفراد األرسة فقط.
ً
شخصي وذلك للزيارة شخصيا،
 oسيسمح لألفراد الذين يعيشون بمفردهم بالتقارب مع ما يصل إىل
ر
الشخصي طوال فبة تطبيق القيود.
مع االستمرار يف التعامل فقط مع نفس هذين
ر
والمسبات والفعاليات والحفالت الموسيقية والمعارض والمسابقات والرياضة ومسابقات
• المهرجانات
ر
األداء تظل محظورة.

ّ
سار عىل الفور
القناع /الكمامة – ٍ

ام عىل كل المناطق بالمقاطعة.
• سيتم تعميم رسط ارتداء القناع باألماكن المغلقة بشكل إلز ي
الموظفي والزوار
الن تعمل فيها رسكة أو كيان وتنطبق القواعد عىل
ر
 oتشمل األماكن العامة المواقع ي
وعامة الجمهور.
 oينطبق هذا الشط عىل جميع أماكن العمل والمرافق المغلقة والمغطاة.
 oيستثن من ذلك أماكن األشغال الزراعية.
 oتستثن أماكن اإلقامة المستخدمة فقط ألغراض السكن الخاص.

ً
ً
ابتداء من الساعة  12:01صباحا يوم  13ديسمي /كانون األول
دور العبادة -

ً
الشخض إىل جميع أماكن العبادة عىل  15بالمائة من سعة إشغالها طبقا لقواعد
• سيقترص الحضور
ي
مكافحة الحرائق.
 oيتم تشجيع الخدمات االفباضية أو عب اإلنبنت بشدة.
 oيسمح بخدمات الدخول بالسيارة إىل األماكن مع البقاء داخل السيارة وااللبام باإلرشادات وال
يخضع ذلك لقيود السعة اإلشغالية.
 oيظل ارتداء القناع إلز ً
اميا ،والتباعد الجسدي واإلرشادات األخرى سارية.

ً
محاالت البيع بالتجزئة ً -
بدءا من الساعة  12:01صباحا 13 -ديسمي  /كانون األول

ً
• يجب أن تقلل متاجر البيع بالتجزئة عدد العمالء إىل  15بالمائة من سعة إشغاالها طبقا لقواعد مكافحة
الحرائق .ولكن إذا كانت نسبة  15بالمائة أقل من خمسة عمالء ،فيمكن استثناء السماح بوجود خمسة
عمالء بالمتجر يف وقت واحد.
 oيتم تشجيع خدمات االستالم والتسليم من خارج المتجر والشاء عب اإلنبنت.
• ستقترص مراكز التسوق عىل  15ف المائة من سعتها اإلشغالية ً
تبعا لقواعد مكافحة الحرائق.
ي

ً
اإلغالقات ً -
بدءا من الساعة  12:01صباحا 13 ،ديسمي /كانون األول
الشخض.
والمقاه للحضور
• سيتم إغالق المطاعم والحانات والبارات والصاالت
ي
ي
• يسمح فقط باستالم الطعام من المطعم ،وخارج المطعم ،وخدمات التوصيل.
• سيتم إغالق الكازينوهات ،وقاعات البنغو ،ومراكز األلعاب البفيهية ،ومراكز السباقات البفيهية،
المحاربي،
ومسارات الخيول ،وممرات السباقات ،وصاالت البولينج ،وقاعات البلياردو ،ونوادي قدام
ر
والنوادي الخاصة.

•

•
•
•

•
•

يتم إغالق المرافق البفيهية متمثلة يف :مراكز اللياقة البدنية ،والمراكز البفيهية ،وحمامات السباحة،
والمنتجعات الصحية ،وصاالت األلعاب الرياضية ،واالستوديوهات ،والمخيمات النهارية والليلية،
والحلبات والساحات الداخلية.
يسمح بالبفيه يف الهواء الطلق ،ولكن سيتم إغالق المرافق ذات المساحات الداخلية باستثناء الحمامات.
يتم إغالق الشكات والكيانات البفيهية  -المكتبات والمراكز العلمية ومراكز الباث والمتاحف والمعارض
ماله المائية.
والمتبهات وال
ي
قد تظل الفنادق مفتوحة ولكن يجب أن تتبع القيود بحيث ال تعمل بها منتجعات العناية الشخصية
والتجميل أو حمامات السباحة وال يسمح فيها بتناول الطعام بداخل المطاعم .فقط يسمح بتشغيل
خدمات الغرف.
يتم إغالق خدمات العناية الشخصية والتجميل ،بما يف ذلك صالونات تصفيف الشعر ،وصالونات
األظافر ،والتدليك ،والوشم ،والثقب.
الطبيع أو الوخز
الشخض :العالج
ستظل الخدمات الصحية واالجتماعية التالية مفتوحة للحضور
ي
ي
ئ
المعرضي للخطر ،وخدمات الطوارئ،
ومالج األشخاص
باإلبر ،والخدمات االجتماعية أو الوقائية،
ر
الخبية.
غب الهادفة للرب ح أو المطابخ ر
ورعاية األطفال ،والمطابخ المجتمعية ر

الميل ً -
العمل من ز ز
بدءا من الساعة  12:01صباح يوم  13ديسمي /كانون األول
ام من المبل ما لم يقرر صاحب العمل أن العمل يتطلب حضور العامل
• يتم تنفيذ إجراءات العمل اإللز ي
لتحقيق الفاعلية التشغيلية.

تشين ز
اإلغالقات المستمرة منذ  27نوفمي /ر
الثان
• الزالت اإلغالقات مستمرة بالمحاالت واألعمال البفيهية متمثلة يف :القاعات والمراكز المجتمعية ،ومراكز
ألعاب األطفال المغطاة والمالعب الداخلية ،والمسارح ،وقاعات المحارصات ،وقاعات الحفالت
الموسيقية ،والمسارح المجتمعية ،والنوادي الليلية ،وقاعات الحفالت ومراكز المؤتمرات ،والمهرجانات
الن يتم حضورها من خالل البقاء داخل
الداخلية والخارجية ،والحفالت الموسيقية باستثناء تلك ي
السيارات .ويستمر إغالق المعارض التجارية والفعاليات أو المسابقات الرياضية.

