
 COVID-19 (فريوس تاجي جدید) أسئلة متكررة

IWC ملوظفي 

COVID-19 حول 

 

 س: ما هو COVID-19؟

 COVID-19 هو فريوس تاجي جدید انتشر اآلن إىل

 162 دولة (اعتبار�ا من 16 مارس 2019) ومت

 تصنیفه على أنه وباء عاملي.

 COVID-19 هو مرض جدید مل یتم حتدیده مسبًقا يف

 البشر. إنه شدید العدوى ومن املهم اختاذ مجیع

 اخلطوات الالزمة للحد من انتشاره يف كندا

 

 س: ما هي أعراض COVID-19؟

 تضمنت أعراض COVID-19 ما یلي:

 محى

 سعال

 صعوبة يف التنفس

 االلتهاب الرئوي يف الرئتني

 ومع ذلك ، قد یكون لدى األشخاص املصابني بـ

 COVID-19 أعراض�ا ضئیلة أو معدومة. قد ال

 تعرف أن لدیك أعراض COVID-19 ألا تشبه

 الزكام أو األنفلونزا.



 قد تستغرق األعراض ما یصل إىل 14 یوم�ا للظهور

 بعد التعرض لـ COVID-19. هذه هي أطول فرتة

 معدیة معروفة هلذا املرض.

 املصدر: حكومة كندا

 

 س: كیف ینتشر COVID-19؟

 تسبب الفريوسات التاجیة البشریة التهابات

 األنف واحللق والرئتني. وهي تنتشر يف الغالب من

 شخص مصاب من خالل:

 تتولد قطرات اجلهاز التنفسي عند السعال أو

 العطس

 اتصال شخصي قریب ومطول ، مثل اللمس أو

 املصافحة

 ملس شيء ما علیه الفريوس ، مث ملس فمك أو أنفك

 أو عینیك قبل غسل یدیك

 تشري الدالئل احلالیة إىل أن االنتشار بني شخصني

 فعال عندما یكون هناك اتصال وثیق.

 

 س: ماذا ميكنين أن أفعل لتجنب احلصول على و /

COVID-19 أو نشر 

 اغسل یدیك كثري�ا باملاء والصابون ملدة 20

 ثانیة على األقل.

 جتنب ملس عینیك أو أنفك أو فمك بأیٍد غري

 مغسولة



 ابقى قي املنزل إذا كنت مریضا

 عند السعال أو العطس: قم بتغطیة فمك وأنفك

o بذراعك أو أنسجتك لتقلیل انتشار اجلراثیم 

 ختلص فور�ا من األنسجة اليت استخدمتها يف

 القمامة يف أقرب وقت ممكن واغسل یدیك بعد ذلك

 جتنب االتصال الوثیق مع الناس الذین یعانون

 من املرض

 جتنب زیارة األشخاص يف املستشفیات أو مراكز

 الرعایة الطویلة األجل إذا كنت مریض�ا

 جتنب اموعات وممارسة اإلبعاد االجتماعي

 

 

 س: ماذا علي أن أفعل إذا كان لدي أعراض

 COVID-19؟

 إذا كنت مریض�ا وجيب علیك زیارة الطبیب ،

 اتصل مسبًقا إلخبارهم أن لدیك مرض�ا تنفسی�ا و

 / أو أعراض COVID-19 (صعوبة يف التنفس). قد

 ی�طلب منك ارتداء قناع أثناء انتظار العالج

 أو تلقیه ملنع انتشار املرض.

 

 إذا كنت قد سافرت إىل اخلارج وأصبت باحلمى أو

 السعال أو صعوبة يف التنفس خالل الـ 14 یوم�ا

 التالیة:

 عزل نفسك داخل املنزل يف أسرع وقت ممكن



 اتصل مبقدم الرعایة الصحیة اخلاص بك أو سلطة

 الصحة العامة

 أخربهم بأعراضك. أخربهم ما إذا كان لدیك

 اتصال مباشر مع احلیوانات أو شخص مریض ،

 خاصة إذا كان لدیهم أعراض ، أو إذا كنت قد

 سافرت مؤخر�ا.

 

 يف هامیلتون

.COVID-19 یوجد يف هامیلتون مركزان لتقییم 

 قبل الذهاب إىل مركز التقییم ، جيب علیك

 القیام مبا یلي:

 أكمل التقییم الذاتي على

 www.ontario.ca/coronavirus لتحدید ما إذا

 كان من الضروري االتصال بالصحة العامة أو

 طبیبك أو Telehealth Ontario للحصول على

 مزید من اإلرشادات.

 إذا كان التقییم الذاتي یشري إىل أن التقییم

 السریري ضروري ، ملزید من التوجیه ، اتصل

 بـ:

 طبیبك

 هامیلتون خلدمات الصحة العامة COVID-19 اخلط

 الساخن على الرقم 9848-974-905

 Telehealth Ontario على 0000-797-866-1



 إذا مت تقدمي اإلحالة من قبل طبیبك أو الصحة

 العامة أو اخلدمات الصحیة عن بعد ، فسیتم

 حجزك لزیارة مركز التقییم.

 لن یتم اختبار كل من یأتي إىل مراكز التقییم

.COVID-19 للحصول على 

 إذا كنت حباجة إىل رعایة عاجلة ، فقم بزیارة

 قسم الطوارئ أو اتصل برقم 911 ، وأخربهم

 بسفرك وتاریخ االتصال واألعراض

 

، COVID-19 س: كیف ميكنين أن أكون مستعد�ا لـ 

 والعزلة الذاتیة والتشتیت االجتماعي؟

 إذا كانت لدیك أعراض COVID-19 ، فستحتاج إىل

 عزل نفسك. من أجل االستعداد ، ميكنك:

 امأل الوصفات الطبیة مقدم�ا حىت ال حتتاج إىل

 الذهاب إىل الصیدلیة عندما تكون مریض�ا.

 قم بتخزین الضروریات ، ولكن جتنب شراء

 الذعر. كندا لدیها سلسلة تورید جیدة ولیس

 هناك نقص متوقع. األشیاء اليت قد حتتاج إىل

 تناوهلا هي: األطعمة غري القابلة للتلف

 (املعكرونة واألرز واحلساء واخلضروات املعلبة) ،

 وأغذیة احلیوانات األلیفة ، وأنسجة الوجه

 واملرحاض ، ومنتجات النظافة النسائیة

 واحلفاضات لألطفال الرضع واألطفال الصغار.



 سبب ختزین هذه العناصر لیس بالضرورة ألنك

 ستحتاج إىل عزل نفسك. سیضمن وجود هذه

 املستلزمات أنك ال حتتاج إىل مغادرة منزلك يف

 ذروة تفشي املرض أو إذا مرضت.

 

IWC خدمات 

 س: هل مازال املركز مفتوحا؟

  مكاتب IWC لیست مفتوحة ،

  ولكننا نقدم اخلدمات عرب اهلاتف.

 یرجى االتصال مبستشار التسویة أو التوظیف

 اخلاص بك خالل ساعات العمل العادیة لتلقي

 اخلدمة أو حجز موعد للخدمة. إذا اتصلت

 مبستشارك واستقبلته ومل تتصل به ، فاترك

 رسالة وسوف یردون على مكاملتك اهلاتفیة يف

 أقرب وقت ممكن.

 

 (راجع دلیل هاتف IWC لتمریر أرقام املوظفني

 والتمدیدات للعمالء)

 ستقوم IWC بتعدیل صفوف LINC لتقدمي بعض

 أنشطة التدریب على اللغة عرب اإلنرتنت أثناء

 إغالق املدارس العامة (ولتعزیز التباعد

 االجتماعي). ستتوفر املزید من املعلومات حول

 اخلدمة املعدلة قبل یوم االثنني 23 مارس 2020.

 حالة طارئة



  س: أعلنت أونتاریو حالة الطوارئ ،

 ماذا یعين ذلك؟

 حالة الطوارئ هي حالة ی�سمح فیها للحكومة

 بتنفیذ إجراءات أو فرض سیاسات ال ی�سمح هبا

 عادًة. مت إعالن حالة الطوارئ يف أونتاریو

 تتعلق بانتشار COVD-19 والوقایة منه. تسن

 حكومة أونتاریو حالة الطوارئ "الستخدام كل

 قوة ممكنة ملواصلة محایة صحة وسالمة مجیع األفراد

 واألسر".

 

 وهذا یعين أن حكومة أونتاریو خمولة بوضع

 القواعد اليت ال ی�سمح هلا عادة بوضعها.

 اعتبار�ا من 17 مارس 2020 ، تتضمن هذه

 القواعد:

 إغالق املؤسسات التالیة:

 مجیع مرافق االستجمام الداخلیة (مراكز

 االستجمام وصاالت الریاضة وما إىل ذلك)

 مجیع املكتبات العامة

 مجیع املدارس اخلاصة (املدارس العامة مغلقة

 بالفعل)

 مجیع مراكز رعایة الطفل املرخصة

 مجیع احلانات واملطاعم ، باستثناء احلد الذي

 توفر فیه هذه املرافق الطعام اجلاهز والتوصیل



 مجیع املسارح ، مبا يف ذلك أماكن العروض احلیة

 ودور السینما السینمائیة

 

 إلغاء / حظر مجیع األحداث العامة املنظمة ألكثر

 من 50 شخص�ا ، مبا يف ذلك اخلدمات الدینیة يف

 أماكن العبادة

 ميكن العثور على مزید من املعلومات حول حالة

 الطوارئ املعلنة يف أونتاریو على موقع حكومة

 أونتاریو على شبكة اإلنرتنت ويف البیان الصحفي

 الصادر عن حكومة أونتاریو مبا يف ذلك معلومات

 بلغات أخرى غري اإلجنلیزیة.

 

 ملحوظة:

 تتعامل القواعد اجلدیدة حلكومة أونتاریو بشأن

 التجمعات العامة مع املتطلبات القانونیة

 اعتبار�ا من الیوم ، 17 مارس 2020. یرجى

 االطالع على التوصیات املتعلقة بالتمییز

 االجتماعي (أدناه) للحصول على توصیات مهمة

.COVID-19 إلبطاء وتقلیل انتشار 

 الرسائل احلالیة من احلكومة الفیدرالیة هي

 "البقاء يف املنزل" وتقلیل االتصال قدر

 اإلمكان.

 املسافة االجتماعیة

 



 س: ما هو البعد االجتماعي؟

 املسافة االجتماعیة هي ممارسة تقلیل االتصال

 الوثیق بني األشخاص عن قصد. وفًقا ملركز

 السیطرة على األمراض ، فإن املسافة االجتماعیة

 تعين:

 البقیة خارج "اإلعدادات امعة" قدر اإلمكان.

 جتنب التجمعات اجلماهريیة.

 احلفاظ على مسافة حوايل 6 أقدام / 2 مرت من

 اآلخرین عند اإلمكان

 

 س: ما أمهیة االبتعاد االجتماعي؟

 املسافة االجتماعیة ضروریة ملنع انتشار األمراض

 املعدیة مثل COVID-19 (الفريوس التاجي). ميكن

 أن ینتشر COVID-19 من خالل السعال والعطس

 واالتصال الوثیق. من خالل تقلیل مقدار االتصال

 الوثیق الذي لدینا مع اآلخرین ، فإننا نقلل

 من فرص اإلصابة بالفريوس ونشره ألحبائنا وداخل

 جمتمعنا.

 س: مىت جيب أن أبدأ اإلبعاد االجتماعي؟

 جيب أن تبدأ االبتعاد االجتماعي اآلن. من املهم

 أن تبدأ االبتعاد عن COVID-19 يف اتمع.

 

 س: ملن املهم البعد االجتماعي؟



 یعد املسافات االجتماعیة أمر�ا مهم�ا بالنسبة

 لنا مجیع�ا ، ولكن أولئك منا الذین هم يف خطر

COVID-19 أكرب من املضاعفات اخلطرية اليت یسببها 

 جيب أن یكونوا حذرین بشكل خاص بشأن املسافات

 االجتماعیة. األشخاص املعرضني خلطر اإلصابة

 باملضاعفات هم من كبار السن واألشخاص الذین

 یعانون من حاالت طبیة مزمنة خطرية مثل أمراض

 القلب والسكري وأمراض الرئة.

 

 س: ماذا نعين بـ "تسویة املنحىن"؟

 "تسطیح املنحىن" یعين تقلیل عدد املرضى يف وقت

 واحد. إذا كان هناك العدید من حاالت

 COVID-19 مجیعها يف وقت واحد ، فقد یصبح نظام

 الرعایة الصحیة لدینا مرهًقا. كل شيء ميكننا

COVID-19 القیام به للمساعدة يف منع انتشار 

 بسرعة - مثل االبتعاد االجتماعي - سیساعد يف

 احلفاظ على عدد األشخاص املرضى يف وقت واحد عند

 أدىن مستوى ممكن حىت یتمكن نظام الرعایة

 الصحیة لدینا من توفري الرعایة ألولئك الذین

 حيتاجون إلیها.

 يف اتمع

 

 س: ماذا حيدث باملدارس؟



 أغلقت مجیع املدارس املمولة من القطاع العام يف

 أونتاریو ملدة أسبوعني (2) إضافیني بعد اسرتاحة

.COVID-19 مارس للمساعدة يف احلد من انتشار 

 وهذا یعين أن املدارس لن یتم إعادة فتحها حىت

 6 أبریل 2020 على أقرب تقدیر.

 

 س: ماذا أغلق؟

 أغلقت مدینة هامیلتون املكتبات ومراكز

 الرتفیه. یتوفر مزید من املعلومات على موقع

.City of Hamilton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 


