
ألبرتا تتخذ إجراءات جديدة للحد من حكومة  

 ( 19-فيروس كورونا )كوفيد
 2020مارس  17

 

 قانون الصحة العامة لخو  ي   ، حيثاليومالحقاً هذا سوف تعلن الحكومة عن حالة طوارئ صحة عامة 

 (.19-لوباء فيروس كورونا )كوفيدلسلطات التصدي ا

 

مقاطعة ألبرتا من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع عمليات مركز  الطوارئ في كما تم اليوم رفع مستوى

 وهو أعلى مستوى.

 

واعتباراً من اآلن وحتى إشعار آخر، سوف تنفذ حكومة ألبرتا تدابير وإجراءات إضافية بما فيها إلغاء الفعاليات 

 شخص. 50حضرها أكثر من التي ي

 

تخاذ ال وثمة حاجة وقال جيسون كيني رئيس حكومة ألبرتا:"هذه لحظة لم يسبق لم مثيل في تاريخنا،

إجراءات حاسمة. ومع أننا ندرك التأثير العميق لهذه اإلجراءات على حياة األلبرتانز، ولكنها ضرورية في مواجهة 

 هذا الوباء المتفاقم."

 

 ضافية ما يلي:تشمل اإلجراءات اإل

  شخصاً. وتشمل هذه التجمعات دور  50تم تحديد عدد الحضور للتجمعات الجماهيرية بما ال يزيد عن

العبادة والفعاليات العائلية مثل حفالت الزفاف. ويستثنى من ذلك محالت البقالة ومراكز التسوق 

 ات األساسية.وغيرها من الخدم مجلس التشريعيومرافق الرعاية الصحية والمطارات وال

   منع الذهاب من أجل خفض األوقات التي يقضيها األلبرتانز في حشود كبيرة واألماكن المزدحمة، ي

الخاصة بما فيها الصاالت الرياضية  واالستجمام إلى المرافق الترفيهية العامة ومرافق الترفيه

مراكز المجتمعية ومراكز ومراكز العلوم والمتاحف والمعارض الفنية وال ساحات العامةوالمسابح وال

 ب األطفال والكازينوهات ومراكز السباقات وصاالت لعب البنغو.العأ

 صاالت الطعام وغيرها من مرافق تقديم الطعام بما في ذلك التي لديها يسمح للمطاعم والمقاهي و

شخص.  50% من طاقتها االستيعابية بما ال يزيد عن 50 تقديم خدماتها إلى حد رخصة بيع الكحول،

سمح الطلب من السيارة. كما ي  أو التوصيل أو  خارج المطعم أخذ الطعامبتقديم خدمة  سمحوي  

 للمؤسسات المرخصة توصيل المشروبات الكحولية.

  الوقت الحاضرفي المطابخ المجتمعية غير الربحية ومطابخ تقديم الحساء والمطابخ الدينية إعفاء ،

 ولكن يجب عليها تطبيق ممارسات النظافة الصحية وسيتم تقديم الدعم الالزم لها.

 منع الحانات )البارات( والنوادي الليلية، وي    يحظر على جميع األلبرتانز وحتى إشعار آخر الذهاب إلى

 القاصرين من الذهاب إليها بموجب القانون.

مليون دوالر إلى البلديات والمؤسسات الخيرية وغير الربحية التي تقدم  60سوف يتم تقديم مبلغ وقدره 

حيث سيتم تقديم التمويل (. 19-خدمات الدعم االجتماعي من أجل دعمها في التصدي لفيروس كورونا )كوفيد



الدعم األسري والمجتمعي الذي يدعم إلى مراكز إيواء الكبار البالغين، ومراكز إيواء النساء، وبرنامج خدمات 

 البلديات ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات للفئات السكانية الضعيفة في ألبرتا.

 

  alberta.ca/COVID19للحصول على أحدث المعلومات واإلرشادات والمصادر، يرجى زيارة الرابط: 

 

 معلومات ذات صلة

 ( لأللبرتانز19-معلومات عن فيروس كورونا )كوفيد 

  وكالة الصحة العامة الكنديةتعليمات السفر الصادرة عن 

 بالصوت والصورة

 شاهد المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة 

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html
https://youtu.be/P-uasDT7re8

