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إذا كان لد�ك مستوى مرتفع من  نرجو مراجعة المعلومات التال�ة قبل دخول مركز الرعا�ة لتقي�م معدل الخطورة لد�ك. 
 Please review the following information before entering our care( االمتناع عن ال��ارة. الخطورة، نرجو 

centre to assess your level of risk .If you are high risk, please don’t visit(. 
 

 : )Low risk( خطورة منخفضة
ي منطقة ذات تعرض كب�ي ل�وف�د •

 19-ال أعمل أو أسكن �ض
ل  • ض  أعمل من الم�ض
ة ( • ا و�رتدون األقنعة عندما يتعذر التباعد الجسدي.  15جزء من مجموعة صغ�ي  أو أقل) �مارسون التباعد الجسدي دوم�
ي األ�ام الـ •

ل �ض ض ي الم�ض
ا �ض

�
ة 14لم أستقبل ضيوف  األخ�ي

ي اليوم  •
ي موقع واحد �ض

) �ض ض  أزور المق�م (المق�مني
ورة فقط •  أخ�ج لل�ض
ي الخاصة  •

 أستخدم س�اريت
ي كافة النشاطات 2أحافظ ع� مسافة  •

ض األفراد الذين ال �سكنون م�ي �ض ي و�ني  م�ت بييض
ّ الحفاظ ع� التباعد الجسدي  •  أرتدي القناع عندما يتعذر ع�ي
 أحافظ ع� نظافة ال�دين  •
ي األ�ام الـ •

ض المقاطعات �ض ة 14لم أسافر بني  األخ�ي
 

 : )High risk( خطورة شد�دة
ي منطقة ذا •

 19-ت تعرض كب�ي ل�وف�دأعمل أو أسكن �ض
ام دائم بالتباعد أو بارتداء األقنعة  • ض ي أما�ن ح�ث ال يوجد ال�ت

ل �ض ض  أعمل خارج الم�ض
ا ف�ه انتشار ل�وف�د • ي األ�ام الـ 19-عملت أو زرت موقع�

ة  14�ض  األخ�ي
ة (أ��� من  •  )15جزء من مجموعة كب�ي
ا و�رتدون األقنعة عندما  •  يتعذر التباعد الجسدي. مجموعة تمارس التباعد الجسدي دوم�
ي األ�ام الـ •

ل �ض ض ي الم�ض
ا �ض

�
ة  14استقبلت ضيوف  األخ�ي

ي يوم واحد  •
ي مواقع عدة �ض

ض �ض  أزور السا�نني
 أخ�ج إ� أما�ن من المتوقع فيها التواصل مع أفراد �سكنون خارج المكان •
ام دائم بالتباعد أو بارتداء األقنعة  • ض ك ح�ث ال يوجد ال�ت  أستخدم النقل العام أو النقل المش�ت
م بالتباعد الجسدي وال أرتدي القناع  • ض  ال أل�ت
ي نظافة ال�دين أو غ�ي مواظب  •

 غ�ي منتظم �ض
ي األ�ام الـ •

ض مقاطعات �ض ة 14سافرت بني  األخ�ي
 

ي وضع الخطورة المنخفضة وزرت
/  2الموقع، س�طلب منك الحفاظ ع� التباعد الجسدي لمسافة  إذا حددت أنك �ض أقدام  6م�ت

ض (غرفة ال��ون، مساحة ال��ارة الخارج�ة) وعدم  ي مكان معني
ي كافة األوقات. كما س�طلب منك ح� ز�ارتك �ض

وارتداء القناع �ض
ي األرجاء. 

 التجول �ض
 
 
 

 

 Carewestز�ارة آمنة إ� 

Safe Visiting at Carewest 

 

 



ي فور دخول الموقع.  عند الوصول، س�خضع زوار مواقع الرعا�ة المستمرة إ� الفحص
إذا كنت �شعر بأي من  الروتييف

 Upon arrival, visitors to continuing care sites will go( األعراض التال�ة، نطلب منك عدم ز�ارة مركز الرعا�ة
through routine screening on entrance to the site . If you are experiencing the following 

sk that you not visit our care centresymptoms, we a :( 
 درجة مئ��ة° 38حرارة فوق  •
 السعال •
ي التنفس •

 ضيق نفس أو صع��ة �ض
 ألم الحلق •
 الرعاش أو أوجاع العضالت/المفاصل •
 ألم عند البلع •
 س�الن األنف أو احتقان األنف •
 الشعور بتوعك عام •
 الغث�ان أو التقيؤ أو اإلسهال •
 فقدان الشه�ة •
 التذوق والشمفقدان حاسة  •
 صداع •
ض القرنفل�ة •  العني

 
 من ذلك، ير�ب الخض�ع لالختبار ع�ب االتصال 

ً
إذا كنت �شعر بأي من هذە العوارض، رجاء ال تحاول ز�ارة الموقع. بد�

ي ل�وف�دأو ز�ارة الموقع  811ع� الرقم  HealthLinkبـ
تا  19-موقع التقي�م الذايت  . لسكان أل�ب

 
 We also ask that if you have done the( كما نطلب منك عدم ز�ارة مركزنا للرعا�ة إذا قمت بأي من األمور اآلت�ة

following, you do not visit our care centre( : 
ي غضون األ�ام •

ة.  14الـ سافرت إ� خارج كندا �ض  األخ�ي
ي حدود  •

ا لوجه �ض /  2كنت ع� تواصل وثيق من دون وقا�ة (وجه� ي غضون  6م�ت
أقدام) مع شخص سافر إ� خارج كندا �ض

ة وهو م��ض.  14األ�ام الـ  األخ�ي
ي غضون األ�ام الـ •

ة.  14كنت ع� تواصل وثيق من دون وقا�ة مع شخص م��ض �ض  األخ�ي
ي غضون األ�ام الـكنت ع� تواصل وثيق من دون وقا�ة  •

ة مع شخص يتم فحصه أو تأ�دت إصابته بكوف�د 14�ض -األخ�ي
19 

ي األ�ام الـ •
ي مركز رعا�ة مستمرة آخر أو زرته؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ير�ب تحد�د  14�ض

ة، هل عملت كمرافق ألحد �ض األخ�ي
 المنشأة وتوار�ــــخ ال��ارة: 

 
 
 
 
 
 
 

ض لدينا وز�ائننا وموظفينا.  ا �مكننا الحفاظ ع� سالمة المق�مني ا لتعاونك. مع�  شكر�

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx/

