
 
 

  

 

 

 
 

 (COVID-19) المعلومات المستجدة عن فيروس الكورونا                                      

 
 أعزائي اآلباء واألوصياء ،

 
عاًما من هاواي يوم  32تبلغ من العمر  إمرأةعادت لقد في منطقة هالتون.  COVID-19 فيروس كورونا تم تأكيد أول حالة منأكتب إليكم ألعلمكم أنه 

      Juravinski  (HHS)   وتم اختبارها في مستشفى هاملتون للعلوم الصحيةبدأت تشكو من أعراض مرضية يوم االثنين وفي مارس،  7السبت 
تون. اتخذ المستشفى خدمات اإلنسانية وتقيم في بيرلينجصحية في وزارة الصحة والالرعاية ال الخطوط األمامية فيتعمل في هي مارس.  9يوم االثنين 

 القياسية، بما في ذلك االختبار والتقييم. والمريضة حالياً في المنزل، حيث ال تزال في عزلة ذاتية. اإلجراءات الصحيةجميع االحتياطات الالزمة واتبع 
 

 ين لمعرفةوال يزال خطر اإلصابة بالعدوى في منطقة هالتون منخفضاً. ونواصل العمل مع نظرائنا الصحيين في المقاطعات والمحليات ومع المقيم
قد تعرضوا للفيروس لتقييم ما إذا كان هناك خطر محتمل على الصحة. نحن نشجعك على البقاء  واأن يكون من المحتملالذين جميع المختلطيين و

 . www.halton.ca/coronavirus علىعلى علم من خالل زيارة موقعنا على االنترنت بانتظام 
  

 توصيات السفر

على اإلنترنت  travel advice  توصيات السفر إجازة مارس ، يجب على جميع الطالب وأولياء األمور التحقق من موقع حكومة كنداحلول مع 
توصي هيئة الصحة العامة الكندية بأن . COVID-19 فيروس الكورونا بشأن السفر وعن المناطق المتأثرة بـالمستجدة  المعلوماتللحصول على 

المستمر. يمكن أن تنتشر فيروسات الجهاز التنفسي بما  COVID-19 ي فيروس الكورونابسبب تفشالسفن السياحية  يتجنب الكنديون جميع رحالت
 .بين الركاب األتصال المتقارب بسبب متن الرحالت البحريةالجديد بسرعة على الكورونا في ذلك فيروس 

 
 عودة المسافرين

 الكورونافيروس  يوًما بعد عودتهم إلى كندا. تشمل أعراض 14مراقبة صحتهم لمدة توصي هيئة الصحة العامة في كندا جميع المسافرين ب
COVID-19 .الحمى والسعال و/ أو صعوبة التنفس 

يوًما الماضية أو كان على اتصال وثيق مع حالة  14سافر إلى أي مكان خارج كندا خالل الـ  وقدعراض األ أي شخص في األسرة يعاني من
عزل نفسه في المنزل، وعدم الذهاب إلى المدرسة واالتصال بالصحة العامة في منطقة ب يجب أن يقوم، COVID-19ونا مصابة بفيروس الكور

. األطفال الذين سافروا خارج كندا وليس لديهم أعراض ، قد يستمرون في 1-866-442-5866 أو الرقم المجاني  311 علىهالتون على الفور 
 إلى العزلة الذاتية. الذهاب إلى المدرسة وال يحتاجون

 
 

 COVID-19 بفيروس الكورونامصابة  تواصل مع حالة مؤكدةال
رف على تراقب الصحة العامة لمنطقة هالتون عن كثب جميع االتصاالت الوثيقة للحاالت المؤكدة وتقدم التوجيهات لهم وألفراد أسرهم. إذا تم التع

توجيهات العزل يوًما.  14، سيُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة  COVID-19 الكورونا مصابة بفيروس شخص ما على اتصال وثيق مع حالة مؤكدة
هناك وليس أفراد أسرهم. يمكن للطالب من هذه األسرااللتحاق بالمدرسة ما لم تكن اثناء اصابته الذاتي تنطبق فقط على المتواجدين مع الشخص 

 من قبل الصحة العامة. توجيهات أخرى
 

 
 يروسات الجهاز التنفسيكيفية منع انتشار ف

 هي: COVID-19 فيروس الكورونا أفضل طريقة لمنع انتشار فيروسات الجهاز التنفسي بما في ذلك
 مريضا   تالبقاء في المنزل إذا كن• 
 من الكحول ٪90-60 إفرك يديك بسائل يحتوي على الكحول بنسبةغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء أوإ• 
 لمناديلاألكمام الخاصة بك أو ا السعال والعطس في• 
 تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك دون غسل يديك• 
  قم بتنظيف األسطح المعتاد لمسها بين الحين واآلخر• 
 

باطالعكم  Halton Region Health Publicالصحة العامة لمنطقة هالتون   وستتواصل تبقى صحة ورفاهية مجتمعنا على رأس أولوياتنا.
  دات عند توفر معلومات جديدة.المستج على

 
 

 
 د. حميدة ميغاني

 مسؤول طبي للصحة، منطقة هالتون
 2020مارس  11 

 
 

 

Arabic 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html

