
 

 وباء عن للتوعية إرشادات

وس  )الكورونا( الفير

"COVID-19" لسكان 

 هاملتون مدينة
 
 
 
 
 

وسات  عائلة من ٢٠٢٠-٢٠١٩ الكورونا وباء يعد  الحادة.  التنفس   الجهاز متالزمة عن الناجمة الكورونا فير

   األوىل للمرة المرض هذا اكتشاف تم
   الصينية هوب    بمقاطعة ووهان مدينة ف 

 من . 2019 ديسمي   ف 

 الصحيح والفهم بالتوعية نقوم أن علينا يتوجب فإنه ولهذا والعدوى، االنتشار رسعة المرض هذا خصائص

 السن(.  كبار خاصة )و العائلة أفراد وحماية أنفسنا عىل للحفاظ
 
  
 شديدة مضاعفات  وحدوث لإلصابة عرضة أكي   الكنديير   بعض فإن منا، أيا تصيب قد األمراض أن حير   ف 

 واالقتصادية.  واالجتماعية الصحية أوضاعهم بسبب
ين سكنا هاملتون مدينة وتعد  والحفاظ حمايتهم من التأكد علينا يتوجب ولذلك السن، كبار من للكثير

   عليهم
  ويمكننا العصيبة.  األوقات  هذه ف 

 
  نلعب أن جميعا

 
، دورا

 
 طريق عن وذلك الشباب، وخاصة هاما

 تساعد اإلجراءات هذه الشخصية.  النظافة عىل والحفاظ االجتماعية اللقاءات  من والحد التجمعات  تجنب

  حمايتنا عىل
 
.  الوباء هذا انتشار من جميعا  الخطير

  
   بالمعلومات قائمة يىل   فيما

ها تم الت   مختلفة:  حكومية مواقع عىل نشر
 

 هم:  للمرض عرضة األكي   المجتمع فئات 
 سنال كبار ●
  الموجودة الصحية الحاالت  أصحاب  ●

 
 السكري، داء الدم، ضغط ارتفاع القلب، )كأمراض مسبقا

 الشطان( أمراض المزمنة، التنفس   الجهاز أمراض
( العالج)كالعالج بسبب الضعيفة المناعة أنظمة أصحاب  ●  

 صحية حالة أو الكيمياب 
 
 

 
 
  لديه:  من بدنية, أو مادية أو اجتماعية ألسباب أيضا
   وبةصع ●

 التواصل أو الفهم أو التحدث، أو القراءة، ف 
   صعوبة ●

 اليدين كغسل الوقائية باإلجراءات  القيام صعوبة طبية، رعاية أو استشارة عىل الحصول ف 

 والعطس السعال أثناء واألنف الفم وتغطية باستمرار،
 محددة، طبية احتياجات  أو متخصصة طبية لرعاية حاجة ●

  كبار حمايةل

   السن
  ف 

 مجتمعنا 



ف أن حاجة ●  استقالليته عىل للحفاظ المستمر الدعم اىل أو باستمرار عليهم يشر
   صعوبة ●

 
 النقل وسائل استعمال ف

  اقتصادية عوائق ●
 مستقرة غير  عمل ظروف ●
   شخص ●

   الحال هو  كما جغرافية أو اجتماعية عزلة من يعاب 
 
 المعزولة و النائية المجتمعات ف

 كنللس مكان لديه ليس أو مالئمة، غير  أو آمنة، غير  سكنية ظروف ●
 
  نتخذ أن المهم من

 
، الجهاز أمراض جميع من وقائية إجراءات  جميعا    بما التنفس 

 
 مثل:  االنفلونزا، ذلك ف

 والصابون بالماء متكرر بشكل اليدين غسل ●
 مريض شخص أي مع االختالط تجنب ●
  واالختالط واللقاءات التجمعات  من بالحد االجتماع   التباعد عادات  ممارسات  ●
   بالغطس قم ورقية مناديل لديك يكن لم إن العطس؛ أو السعال عند فاألن و الفم تغطية ●

 
 كمك ف

 ذراعك أو
 فمك أو وعينيك وجهك، لمس تجنب ●
   واألسطح الشخصية و العامة األغراض وتطهير  تنظيف ●

 مثل) متكرر بشكل بلمسها تقوم الت 

ليةالم األبواب  و السيارة باب مقبض  .الخ(..  ي  
 

 

 الصابون و بالماء يديك اغسل

األقل عىل ثانية ٢٠ لمدة  

 عينيك، لمس تجنب

فمك أو أنفك  

 العطس أو بالسعال قم

  
ذراعك أو كمك ف   

 األغراض طهر و نظف

باستمرار األسطح و  

لك تغادر ال  إن مي  

  كنت
 
مريضا  

 مع االختالط تجنب

مريض شخص أي  

وس  ( COVID-19) كوروناال فير

كيفية 

 الوقاية
 منظمة الصحة العامة 



 سفرال

 
  أونتاريو 

 
  السفر ، من المهم مراقبة الوضع. نصحت وزارة الصحة ف

 
بالنسبة ألولئك الذين يفكرون ف

وري إىل خارج كندا. يجب أن يدرك جميع المسافرين أن هناك مخاطر  ورة تجنب السفر غير الض  بض 
لها. إذا صحية عند السفر. من المهم التحقق من وجهتك قبل مغادرتك لمعرفة المخاطر واالستعداد 

  تسافر فيها واتبع إرشادات السفر. اعلم أنه قد تكون هناك 
قررت السفر ، فكن عىل دراية بالحالة الت 

،  مسافرا . عندما تكون COVID-19وحدات عزل أو عمليات إغالق أو إلغاء للرحالت الجوية أو عزلة نتيجة 
 وعندما تعود ، من المهم مراقبة صحتك. 

 
. ستكون تمنع كندا دخول جميع ا لمسافرين من غير المواطنير  الكنديير  أو المقيمير  الدائمير  أو األمريكيير 

ين من المواطنينالكنديير   هناك استثناءات ألطقم الطائرات والدبلوماسيير  وأفراد األرسة المبارسر
 .  والمواطنير  األمريكيير 

 

 للمسافرين القادمين إلى كندا:

المحليون بأن يعزل جميع المسافرين من خارج كندا أنفسهم لمدة أوىص قادة الصحة العامة الفيدراليون و 
  إبطاء إدخال وانتشار  14

ا. ستساهم هذه الجهود ف    كندا.  COVID-19يوم 
 ف 

 

 عند العودة إلى كندا:

ا بعد عودتك من السفر خارج كندا. قد يكون لدى بعض المقاطعات واألقاليم  14اعزل نفسك لمدة  يوم 
  مجال الرعاية الصحية. توصيات محددة لمج

 موعات معينة مثل العاملير  ف 
 

ا عن الحىم أو السعال أو صعوبة التنفس. 
 
 راقب صحتك بحث

 
 ثانية وغط فمك وأنفك بذراعك عند السعال أو العطس.  20اغسل يديك بشكل متكرر لمدة 

 

  التنفس خالل 
  من حىم أو سعال أو صعوبة ف 

ا:  14إذا كنت تعاب   يوم 
 

  
  عزل نفسك عن اآلخريناستمر ف 

  الرعاية الصحية أو سلطة الصحة العامة و: 
ا بأخصاب   اتصل فور 

 قم بوصف األعراض الخاصة بك وتاري    خ السفر -
 اتبع تعليماتهم بعناية -

 
 



 : COVID 19  مراكز تقييم فيروس الكورونا

أو وحدة الصحة  18667970000عىل  Telehealth Ontario  اتصل بمركز أونتاريو للصحة عن بعد
وس كورونا الجديد لعام    من أعراض فير

 . 2019العامة المحلية إذا كنت تعاب 
 

 يرج  عدم زيارة مركز التقييم ما لم يكن لديك أعراض. 
 

  حالة الطوارئ.  911ال تتصل برقم 
 
 إال ف

 
  هاميلتون مركزان مفتوحان اآلن لتقييم 

 
وس الكورونا الجديد يوجد ف . ستقوم هذه COVID-19فير

وس الكورونا  العيادات بتقييم ما إذا كان الناس بحاجة إىل مزيد من الرعاية الطبية و/أو إجراء اختبار ل فير
ا عىل األعراض )السعال أو الحىم( ، وتاري    خ السفر و/أو التعرض لحاالت معروفة.  COVID-19الجديد   بناء 

 

 
 ركز التقييم ، يجب عليك اتخاذ الخطوات التالية: قبل الذهاب إىل م

وري االتصال بالصحة العامة أو طبيبك أو مركز 1   أدناه لتحديد ما إذا كان من الض 
. أكمل التقييم الذاب 

 للحصول عىل مزيد من اإلرشادات.  Telehealth Ontarioأونتاريو للصحة عن بعد 
  يشير إىل أن التق2

وري ، لمزيد من التوجيه ، اتصل ب : . إذا كان التقييم الذاب   ييم الشيري ض 
 أوال: طبيبك الخاص

وس الكورونا  عىل الرقم  COVID-19ثانيا. خدمات هاميلتون للصحة العامة، الخط الساخن لفير
9059749848* 

 18667970000عىل  Telehealth Ontarioثالثا. أونتاريو للصحة عن بعد 
. إذا تم تقديم اإلحالة من قبل طبيبك أو الصحة العامة أو الخدمات الصحية عن بعد ، فسيتم حجزك 3

 لزيارة مركز التقييم. 
 

  إىل مراكز التقييم.  COVID-19لن يتم اختبار 
 لكل من يأب 

 
هم بسفر  911إذا كنت بحاجة إىل رعاية عاجلة ، فقم بزيارة قسم الطوارئ أو اتصل برقم  ك وتاري    خ ، وأخي 

 االتصال واألعراض. 
 

 :  التقييم الذاب 
-https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirusهذه المعلومات مأخوذة من 

covid-19-selfassessment 
 

وس كورونا  أو كنت عىل  2019( الجديد لعام COVID-19) 19إذا كنت تعتقد أنك مصاب بأعراض فير
  تحديد ما إذا كنت بحاجة 

  للمساعدة ف 
اتصال وثيق مع شخص مصاب به ، فاستخدم هذا التقييم الذاب 

 إىل مزيد من الرعاية. 
 



هذه المعلومات ليست بغرض إعطاء أية نصائح طبية. إذا كان لديكم أي أسئلة طبية، برجاء استشارة الطبيب 

 المعالج أو أقرب وحدة طبية. 

 إذا كنت تشعر بتعب ويظهر عليك أي من األعراض اآلتية: 

  التنفس )أو مجموعة من هذه األعراض(؟ ✔
 
 حىم، سعال، أو صعوبة ف

✔   
 
  األنف أو إسهال؟ األعراض آالم ف

 
  الحلق، سيالن ف

 
العضالت، إرهاق، صداع، احتقان ف

  األكل(. 
 
  األطفال الصغار يمكن أن تكون غير محددة )مثال: خمول، صعوبة ف

 
 ف

 وتعرضت ألي من الظروف اآلتية: 

  ال  ✔
 
ة؟ 14سافرت خارج كندا ف  يوم األخير

وس كورونا ) ✔ ( مثل شخص من COVID-19كنت عىل اتصال/قرب من شخص مصاب بفير

ل أو من مكان العمل؟  نفس المي  

  الجهاز التنفس  )مثال: حىم،  ✔
كنت عىل اتصال/قرب من شخص مريض عليه أعراض ف 

  التنفس( وكان حديث عهد السفر خارج كندا؟
 سعال، أو صعوبة ف 

 عي  الهاتف. ، يجب عليك إجراء معاينة طبية "نعم"إذا كانت اإلجابة عىل جميع األسئلة السابقة 

وس كورونا )   COVID-19أغلبية أعراض فير
 ف 
 
( ليست حادة. باستطاعة موظف العيادة مساعدتك هاتفيا

  حاجة إىل معاينة شخصية. برجاء اللجوء ألحد 
معرفة إذا كانت حالتك تستدع  عناية الطبيب أو إذا كنت ف 

 الخيارات التالية: 

ة(. أخي  الطبيب أنك قمت باستخدام هذا االتصال بمسئول الرعاية المختص )طبيب األرس  ✔

  
 .(self-assessment tool) التقييم الذاب 

وتحدث مع الممرضة  0000-797-866-1عىل  (Telehealth Ontario)االتصال ب  ✔

ها أنك قمت باستخدام هذا    )وأخي 
 .(self-assessment toolالتقييم الذاب 

. يجب االتصال بقسم الطوارئ قبل م للطوارئ الطبيةقسإذا تطورت األعراض لألسوأ، برجاء زيارة أقرب 

(  
 .(self-assessment toolالتوجه إليه وإخبارهم أنك قمت باستخدام هذا التقييم الذاب 

وس كورونا )"ال"إذا كانت اإلجابة عىل جميع األسئلة السابقة  COVID-، من غير المرجح أنك مصاب بفير

19). 

 يجب عليك: 

✔   
يوم بعد عودتك من السفر خارج كندا أو بعد  14متابعة صحتك لمدة االستمرار ف 

اب من شخص مريض. إذا ظهرت عليك أعراض جديدة، يرج  رسعة اللجوء للمعاينة  االتصال/االقي 

وس كورونا )  ( إذا لزم. COVID-19الهاتفية وإجراء اختبار لفير

 ."self-monitoringالمتابعة الذاتية "اعرف أكي  عىل كيفية  ✔



اتصل  بأقرب وحدة طبية، أو إذا اشتدت عليك األعراض أو كان لديك أسئلة أو مخاوف بخصوص صحتك،  

 .0000-797-866-1( عىل Telehealth Ontarioطبيب األرسة، أو )

 "self-monitoringالمتابعة الذاتية "

 يوم من بعد اإلصابة.  14راقب األعراض لمدة 

   
   "سعال" "حىم"

 التنفس""ضيق ف 
 

وس ىل  عند اإلصابة بالفير
 كيفية العزل المي  

وس كورونا ) ل عند اإلصابة بفير  
  المي 

( وتجنب االختالط بالناس للحد COVID-19العزل يكون بالبقاء ف 

ل أو البيئة المجاورة.     أفراد المي  
وس كورونا )من انتشار المرض لباف  -COVIDإذا تم تشخيص حالتك أنها فير

 ك اتخاذ التدابير اآلتية: (، يلزم علي19

.  عدم ✔ ورة القصوى مثل الحاجة لزيارة الطبيب أو المشف  ل إال للض   مغادرة المي  

الذهاب إىل مدرسة، العمل، أو األماكن العامة وعدم استخدام المواصالت العامة مثل  عدم ✔

 األتوبيس )الحافلة( أو سيارات األجرة. 

لية والمؤن عن طر  ✔ ل، وذلك للحد الحصول عىل األغراض المي   يق خدمات التوصيل للمي  

 من االختالط و تجنب انتشار العدوى. 

ل إن أمكن.  ✔   أفراد المي  
  غرفة منفصلة واستخدام حمام منفصل عن باف 

 المكوث ف 

 .مي   2الحفاظ عىل مسافة ال تقل عن إذا لزم االتصال مع أشخاص، البد من  ✔

ام بارتداء قناع الوجهمن التعامالت مع أشخاص  التقليل ويفضل الحد  ✔  .وااللي  

اب  ✔ ،  تجنب االتصال/االقي  من ذوي الحاالت المرضية المزمنة، ذوي أمراض الجهاز المناع 

 وكبار السن. 

اب  ✔ ل.  تجنب االتصال/االقي    أفراد المي  
لية لتجنب نقلها للعدوى لباف   من الحيوانات المي  

 

 

 



 تجنب تلويث األسطح واألغراض العامة

 بالتاىل  يوميا عىل األقل: قم 

  تلمسها باستمرار كالمرحاض، الطاوالت ، مقابض األبواب.  .1
 قم بتنظيف األسطح الت 

ال تشارك أدواتك الخاصة مع اآلخرين كفرشاة األسنان، مناشف، غطاء الشير، ادوات األكل  .2

ها ، أيضا األدوات الكهربائية الشخصية    والمعالق وغير
 كاألواب 

مطهر لتنظيف األسطح المعرضة للمس. ) الكمية: كل كوب مطهر يصحب بتسعة اكواب استخدم  .3

 ماء لغرض التطهير (

  صندوق  واحكم اغالق الصندوق  .4
 
. قم بحفظها ف  تخلص من األغراض الغير قابلة للتطهير

 قم بتغطية المرحاض بغطائه بعد قضاء الحاجة وقبل سحب السيفون.  .5

 

 رارتأكد من نظافة اليدين باستم

ة ال تقل عن  .1 ثانية. قم بتجفيف اليدين بالمناديل  20قم بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا لفي 

الورقية وتاكد ان تتخلص منها بعد االستخدام او التجفيف بواسطة المناشف االعتيادية عىل أن 

 يتم االستبدال بمناشف جافة بعد االستخدام. 

  حال ازالة اي اوساخ ، يمكنك استخد .2
ام المناديل المبللة، عىل أن يتم استخدام معقم اليدين ف 

 بعد ذلك. 

 ال تقم بلمس فمك، انفك او عينيك .3

  مرفق يدك.  .4
  منديل أو ف 

  حال العطس أو السعال تأكد أن تسعل أو تعطس ف 
 ف 

 

 مستلزمات الحجر الصح  

 استخدام األقنعة الواقية .1

 نظارات وقائية .2

 قفازات وقائية  .3

 وقائيةمناديل  .4

 مناشف ورقية وقائية .5

  بعد االستخدام لمرة  .6
صندوق قمامة مخصص للتخلص من كل هو مذكور لالستخدام الوقاب 

 .  واحدة الغير

 مقياس درجة الحرارة .7

 أدوية تخفيض درجة الحرارة ) يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية من أي متجر (  .8

 مياه نظيفة .9



صابون يدين .10

% كحول  60 يقل عن معقم لليدين يحتوي عىل ماال  .11

  المعدنية .12
صابون األواب 

صابون خاص بالمالبس .13

لية .14 أدوات التنظيف المي  

للتخفيفمخصصة سوائل التبييض مثل الكلوركس و عبوات  .15

مناديل كحولية .16

ية عن طريق خدمات التوصيلائدوات الغذالحصول عىل المؤن واأل  .17

وس الكورونا : لعات العمساو COVID 19  مراكز تقييم فير

West End Clinic 

690 Main St West, Hamilton

ساعات العمل: 

 مساءا 8-5معة األثنير  اىل الج 

مساءا 5حا اىل صبا 9السبت واألحد 

East End Clinic

2757 King St East, Hamilton

ساعات العمل: 

 مساءا 8-4معة األثنير  اىل الج 

مساءا 5حا اىل صبا 10السبت واألحد 

:والدعملب المساعدة و لط معلوماتللمزيد من ال

ينة هاملتوندكومة ممن ح

COVID-19 :905-546-2424 ext 7970ما يتعلق بفايروس كل لالخط الساخن 

من الجالية المسلمة ف  هاملتون

  عيس 
6928-659-289 –جاشر

يعاللغات:  , انجلير  رب  

8130-700-289 – سامح حلىم  

يال , انجلير  لغات: عرب  

را�عه اعوان 289-933-1668

يلغات ال , هندكوو, , اورد: انجلير  بنجاب  

zobia_jawed@hotmail.com زو��ه جاو�د

نصائح طبية. إذا كان لديكم أي أسئلة طبية، برجاء   تحل محل أيهذه المعلومات ال 

صحة هذه قد تتغير ولطبيعة الموقف  المعالج أو أقرب وحدة طبية. استشارة الطبيب 

  أي وقت حسب تعليمات المعلو 
لك ذل. ية ومنظمات الصحةالحكومة الكندمات ف 

ات و  لمنظمات نا جميعا الحرص عىل متابعة هذه ايجب علي ها  فور تطبيق التغير . نشر




