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حكومة ألبرتا تتخذ إجراءات تنفیذية لمنع 
 انتشار فیروس كورونا 

 2020مارس  25

 

تنفیذ القانون الصالحیات الكاملة  أجھزةبھدف حماية صحة وسالمة األلبرتانز، تم منح 
 لتنفیذ أوامر الصحة العامة وفرض الغرامات.

 

عزل أنفسھم. ويسري ھذا على المسافرين العائدين من خارج كندا اآلن باإلضافة إلى ما تقدم، أصبح إجبارياً 
) وكذلك 19-بفیروس كورونا (كوفید تھامؤكد إصاب لحاالت األشخاص المخالطینالمتطلب القانوني أيضاً على 

 أعراض مثل الحمى والسعال والتھاب الحلق وسیالن في األنف. تظھر علیهأي شخص 

 

وقال جیسون كیني رئیس حكومة ألبرتا:"يجب علینا القیام بكل ما في وسعنا لحماية األلبرتانز أثناء ھذا الوباء. 
االلتزام بتوجیھات السلطات من خالل العزل الذاتي، رھم في أللبرتانز يقومون بدومن اومع أن الغالبیة العظمى 

ذلك. فأوامر اآلخر لیس كوممارسة التباعد االجتماعي أو مساعدة اآلخرين في العزل الذاتي، إال أن البعض 
ض لتقید بھا. وأي شخص يعرّ القانون ويجب ا اآلن ھيالعزل الذاتي لیست مقترحات أو إرشادات، بل إنھا 

 "سوف يواجه العواقب. رانه أو غیرھم من األلبرتانز للخطرجی وأسرته أ

 

التعديالت على النظم الداخلیة بموجب قانون اإلجراءات الجنائیة/المخالفات في المقاطعة، لضباط سوف تتیح 
س كورونا األمن المجتمعي باإلضافة إلى الشرطة تحرير مخالفات إلنفاذ أوامر الصحة العامة الخاصة بفیرو

 100تم زيادة قیمة المخالفات اآلن من خالل تحرير مخالفات ألي انتھاك لألوامر من علماً بأنه  )،19-(كوفید
دوالر لكل مخالفة. كما قامت المحاكم بزيادة صالحیاتھا في إصدار المخالفات لغاية  1,000دوالر في الیوم إلى 

للمخالفات األكثر خطورة. بالنسبة  الحقةمخالفة  دوالر ألي 500,000دوالر للمخالفة األولى ولغاية  100,000
 األيام القادمة. خاللوسیتم فرض ھذه الغرامات الجديدة 

 

 نلى الدعم الكامل معرئیسة األطباء في دائرة الصحة  تحظىوقال دوغ شوايتزر وزير العدل والنائب العام:" 
على  وستظلاأللبرتانز باألوامر. فصحة األلبرتانز كانت  متثالضباط األمن المجتمعي والشرطة المحلیة لضمان ا

ھذه المسألة مأخذ األلبرتانز أخذ رأس أولوياتنا وسوف نستخدم جمیع اإلجراءات التنفیذية الالزمة لضمان 
 تحديد التجمعات الجماھیرية."من خالل العزل الذاتي و الجد

 

 

 



 ما يلي: في حالة مخالفتھا الخاضعة للغرامات أوامر الصحة العامةU30Tتشمل 

يوم لدى عودته،  14لمدة  اإلجباري الذاتي بالعزل30Tيجب على أي شخص سافر إلى خارج كندا القیام  •
 .أجالً  أي أعراض، أيھما أطولظھور أيام أخرى منذ بدء  10باإلضافة إلى 

) القیام بالعزل الذاتي لمدة ال 19-على أي شخص تظھر علیه أعراض فیروس كورونا (كوفید يجب •
وتشمل . أجالً  منذ بدء ظھور األعراض علیه، أو لغاية اختفاء األعراض، أيھما أطول مأيا 10تقل عن 

 في التنفس وسیالن األنف أو التھاب الحلق. األعراض السعال والحمى وضیق
) القیام 19-ن بفیروس كورونا (كوفیدیي شخص أو أشخاص مصابأل مخالطيجب على أي شخص  •

، باإلضافة إلى )19-(كوفید تعرض لفیروس كورونا آخر تاريخمن يوم  14لمدة  اإلجباريبالعزل الذاتي 
 .أجالً  أي أعراض، أيھما أطولظھور أيام منذ بدء  10

 شخص. 50ا ال يزيد عن على م التجمعات الجماھیرية30T أن تقتصر يجب •
 الخاصة والبارات والمالھي اللیلیة. ومرافق المناسباتيمنع الذھاب إلى المرافق الترفیھیة العامة  •
المستمرة على الزوار غیرھا من مرافق الرعاية الزيارات لمرافق الرعاية طويلة األجل و حق قتصري •

 األساسیین فقط.

تتعاون حكومة ألبرتا ودائرة الصحة في ألبرتا مع السلطات القانونیة المحلیة في إدارة الشكاوى التي يمكن 
  .عبر اإلنترنت30Tتقديمھا 

 

  على أساس كل حالة على حدة. تواإلعفاءا تقییم اإلستثناءاتمواصلة ب يقوم موظفو الصحة العامةسوف 

 

 حقائق سريعة

 التالیة الخطوات م باتخاذقُ يتحمل جمیع األلبرتانز مسؤولیة المساعدة على منع انتشار المرض.  •
 لحماية نفسك وأسرتك:

o ممارسة التباعد االجتماعي 
o البقاء في المنزل واالبتعاد عن اآلخرين إذا كنت مريضاً أو في العزل الذاتي 
o  عند  نیة على األقل، وتغطیة الفم/األنفثا 20كغسل الیدين لمدة  –ممارسة النظافة الصحیة

 السعال والعطس وتجنب لمس الوجه
o مراقبة ظھور األعراض مثل السعال والحمى والتعب أو صعوبة التنفس 

نموذج تعبئة 30T) 19-صحیة أو مصاب بأعراض فیروس كورونا (كوفید شكالتيجب على أي شخص لديه م •
 .عبر اإلنترنت) 19-(كوفیدالذاتي لفیروس كورونا  فحصال

 .alberta.ca/COVID19للحصول على إرشادات لحماية نفسك ومجتمعك، قم بزيارة الرابط  •

 

 معلومات ذات صلة

• 30Tلأللبرتانز19-معلومات عن فیروس كورونا (كوفید ( 
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