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معلومات عن كوڤيد19-

قيود إلزامية
إجراءات الصحة العامة اإللزامية سارية المفعول في جميع أنحاء ألبرتا
للحد من انتشار كوڤيد 19-وحماية النظام الصحي.
التجمعات

قيود األعمال والخدمات

التجمعات باألماكن المغلقة
تحظر جميع التجمعات االجتماعية باألماكن المغلقة.
يمكن لألفراد الذين يعيشون بمفردهم واآلباء غير
•
المتزوجين الذين يعيشون فقط مع أطفال دون سن 18
عا ًما اختيار شخصين يمكنهم زيارتهم أثناء هذه القيود.

المرافق الترفيهية
يجب أن تكون المرافق الترفيهية مغلقة .تشمل تلك :المسارح
والكازينوهات والنوادي الليلية والمتاحف .يجب إغالق المكتبات.
يمكن لقاعات المراكز المجتمعية ولمراكز المؤتمرات والمراكز
الترفيهية المغطاة (مثل مراكز اللياقة البدنية ومنتجعات الصحة
والترفيه والصاالت الرياضية المغلقة) أن تعمل ولكن لألنشطة
المصرح بها في الوقت الحالي.

التجمعات باألماكن المفتوحة
تقتصر جميع التجمعات االجتماعية باألماكن المفتوحة والهواء
الطلق على  10أشخاص كحد أقصى ويجب أال تحتوي على
أماكن داخلية مغلقة.
حفالت الزفاف والجنائز
تحظر جميع حفالت الزفاف والجنائز.
• حفالت الزفاف تقتصر على  10أشخاص.
صا.
• خدمات الجنائز تقتصر على  20شخ ً
دور العبادة
جميع أماكن العبادة مقيدة بنسبة  15بالمئة من اإلشغال طبقًا لقواعد
السالمة من الحرائق وذلك للحضور الشخصي.
• االلتزام بارتداء القناع /الكمامة.
• يجب على األشخاص من المنزل الواحد البقاء مترين بعيدًا
عن األسر األخرى في جميع األوقات.

ارتداء الكمامة
الكمامة إلزامية في جميع األماكن العامة المغلقة والمغطاة وأماكن
العمل ودور العبادة.

العمل من المنزل
العمل من المنزل إلزامي ما لم يطلب صاحب العمل وجود
الموظف بمكان العمل لضمان فاعلية التشغيل.

خدمات تقديم الطعام
يمكن للمطاعم والحانات والبارات والصاالت والمقاهي أن تكون
مفتوحة لخدمات االستالم بداخل المكان أو خارجه والتوصيل
للمنازل وتناول الطعام بالباحة الخارجية للمكان مع االلتزام بالقيود.
غير مسموح بالجلوس لتناول الطعام داخل هذه األماكن.
خدمات المحاالت التجارية
يجب أن تقلل جميع خدمات البيع بالتجزئة ومراكز التسوق من قدرة
استيعاب العمالء إلى  15بالمئة من اإلشغال طبقًا لقواعد السالمة
من الحرائق ،ويستثنى من ذلك العاملين بتلك المحال.
الخدمات الصحية والمهنية
يمكن تشغيل الخدمات الصحية والمهنية بموعد مسبق فقط للمقابلة
الشخصية .يجب اتباع جميع إرشادات الصحة العامة وإرشادات
التشغيل الخاصة بتلك القطاعات .تشمل هذه األماكن :أطباء األسنان
واخصائي فحص النظر والمعالجين وأخصائي الوخز باإلبر
والمحامين والمحاسبين.
خدمات العناية الشخصية
يمكن تشغيل خدمات العناية الشخصية بموعد مسبق فقط للمقابلة
الشخصية .يجب اتباع جميع إرشادات الصحة العامة وإرشادات
التشغيل الخاصة بتلك القطاعات .ومن أمثلة هذه األماكن :صالونات
الشعر واألظافر والخدمات التجميلية والعالج بالتدليك.
األداء الفني واألنشطة البدنية
دروس األداء الفني الجماعي وتدريبات الفرق الرياضية وفصول
اللياقة البدنية محظورة .يسمح بممارسة تمارين اللياقة البدنية
لمتدرب واحد مع مدرب ،والتدريبات الرياضية للشباب وطلبة
المدراس والجامعات وأنشطة األداء الفني (بحد أقصى 10
مشاركين) ومع تطبيق القيود.
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