
يعد االنتقال إلى بلد جديد خطوة كبيرة، ال سيما أثناء وجود أزمة صحية عالمية. قد يكون لديك العديد من األسئلة والمخاوف. ستساعدك هذه 
المعلومات خالل عملية إعادة التوطين.

ونحن نتخذ خطوات لحماية األشخاص في كندا أثناء جائحة كوفيد-19. يجب على كل من يدخل كندا تقديم معلومات واتباع قواعد محددة.

لذا من المهم أن تفهم المعلومات الواردة في هذه الورقة وأن تتبع جميع التوجيهات.

ما تحتاج إلى معرفته عن كوفيد-19
مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( مرض يسبب أعراًضا خطيرة، نذكرمنها:

احِم نفسك واآلخرين قبل وصولك إلى كندا وأثناء وصولك وبعد وصولك
تتمثل أفضل طريقة لخفض انتشار كوفيد-19 في القيام باألمور التالية:

إذا كان الشخص مصابًا بفيروس كوفيد-19، فينقله لمن حوله من خالل التحّدث أوالضحك أوالغناء أو السعال أو العطس كما يمكن أن ينتشر الفيروس 
أيًضا من خالل مالمسة سطح ملّوث بالفيروس. من المهم مالحظة أنه يمكن أن تكون مصابًا بفيروس كوفيد-19 وتنقله لآلخرين، حتى عندما ال تعاني 

من أي أعراض على اإلطالق.

 السعال الجديد
أو المتفاقم

صعوبة في التنفس 
أو ضيق التنفس

38°

درجة حرارة قد تصل 
إلى 83 درجة مئوية أو 

تزيد عنها

القشعريرةالشعور بالحمى

الشعور بتوعك شديدالضعف أو اإلعياء آالم في العضالت أو 
الجسم

فقدان جديد لحاسة الشم 
أو التذوق

األعراض المتعلقة 
بالجهاز الهضمي 

)آالم البطن واإلسهال 
والقيء(

الصداع

البقاء في المنزل واالبتعاد عن 
اآلخرين إذا كنت تشعر أنك لست 

على ما يرام.

غسل يديك مراًرا بالصابون 
والماء الدافئ لمدة 20 ثانية 

على األقل.

استخدام مطهر اليدين الذي 
يحتوي على نسبة كبيرة من 

الكحول ال تقل عن 60% إذا لم 
يتوفر الماء والصابون.

ارتداء قناع أو غطاء للوجه غير 
طبي عندما ال يمكنك المحافظة 
على بعد مترين من األشخاص 

الذين ال يعيشون معك. في بعض 
أجزاء من كندا، يلزم ارتداء قناع 

الوجه في بعض األماكن العامة.

 ممارسة التباعد الجسدي 
)البقاء على بعد مترين على 
األقل من األشخاص الذين ال 

يعيشون معك(

تغطية فمك وأنفك بمرفقك عند 
السعال أو العطس أو استخدام 

منديل.

تجنب مالمسة وجهك، وال سيما 
عينيك أو أنفك أو فمك.

تجنب االتصال باألشخاص 
المرضى أو الذين تعرضوا 

للفيروس.

الحد من اتصالك باألشخاص 
المعرضين لخطر اإلصابة باألمراض 

الخطيرة من خارج عائلتك، بما في 
ذلك األشخاص الذين:

يعانون من ضعف جهاز 
المناعة بسبب حالة طبية أو 

الخضوع للعالج

يبلغون من العمر 65 
عاًما أو أكثر

يعانون من حالة 
طبية كامنة

  إعادة التوطين في كندا
أثناء جائحة كوفيد-19

X  X  X  



  إعادة التوطين في كندا
أثناء جائحة كوفيد-19

 أثناء السفر إلى كندا
سيتعين عليك ارتداء القناع غير الطبي الذي قدمته لك المنظمة الدولية للهجرة )IOM( أثناء السفر. عند وصولك إلى كندا، سيتعين عليك االستمرار 

في ارتداء القناع أو غطاء الوجه غير الطبي.

أثناء المرور بمكاتب الدائرة الجمركية والهجرة، سنقوم بما يلي:

اتبع قواعد التباعد الجسدي أثناء السفر، حتى عند ارتداء القناع غير الطبي. وهذا يعني االبتعاد مسافة مترين عن أي شخص ال يعيش معك قدر اإلمكان.

الحجر الصحي اإللزامي لمدة 14 يوًما
عند وصولك إلى كندا، يجب عليك البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوًما. إذ إن هذا هو الوقت الذي يُستغرق عادةً بين التعرض لفيروس كوفيد-19 

وبداية ظهور األعراض. يعد الحجر الصحي بعد السفر أحد القوانين الكندية المطبقة. قد يضطر أي شخص ال يتبع التعليمات إلى البقاء في منشأة الحجر 
الصحي أو دفع غرامة أو الذهاب إلى السجن.

أثناء وجودك في الحجر الصحي، يجب عليك مراقبة نفسك في حال ظهور أية أعراض حتى لو كانت خفيفة. قد يصاب بعض األشخاص من مرض كوفيد-19 
من دون ظهور أعراض على اإلطالق. يساعد البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوًما على الحماية من انتشار فيروس كوفيد-19 في المجتمع.  

وضع الترتيبات الالزمة من أجل إجراءات 
الحجر الصحي في مكان مناسب عند 

وصولك إلى كندا

مساعدتك في الحصول على الطعام واألدوية 
ومستلزمات التنظيف وغيرها من األغراض 
الضرورية التي يتم توصيلها إلى مكانك في 

الحجر الصحي

نقلك من المطار إلى مكان الحجر الصحي دون 
التوقف بدون أي داٍع

أثناء وجودك في الحجر الصحي، ال يُسمح لك بما يلي:

مغادرة مكانك في الحجر الصحي ما لم تكن بحاجة 
إلى التماس الرعاية الطبية

استقبال الزوار

استخدام وسائل النقل العام، مثل الحافالت أو سيارات 
األجرة أو خدمات مشاركة الركوب

قد تضطر إلى البقاء في الحجر الصحي لمدة 
تزيد عن 14 يوًما في الحاالت التالية:

االحتكاك بشخص يعاني 
من مرض كوفيد-19 أو 

أعراض مرض كوفيد-19

ظهور أعراض مرض كوفيد-19

ستقوم الجهة الراعية أو المنظمة الممولة من الحكومة بما يلي:

الذهاب للتنزه خارج مكان الحجر الصحي

في حالة بدء ظهور األعراض أثناء الحجر الصحي
إذا بدأت تظهر عليك األعراض أثناء فترة الحجر الصحي التي تبلغ 14 يوًما، فأخبر الجهة الراعية أو المنظمة الممولة من الحكومة على الفور.

فهم سيقومون بمساعدتك على االتصال بهيئة الصحة العامة في منطقتك. ستطلب منك هيئة الصحة وصف األعراض وتاريخ السفر. كما سيقدمون لك أيًضا تعليمات 
ينبغي التقيد بها.

في حالة بدء ظهور األعراض، سيتعين عليك القيام بما يلي:

 كذلك، سيتعين عليك أنت وكل من سافر معك تمديد الحجر الصحي لمدة 14 يوًما.
Canada.ca/coronavirus :للحصول على مزيد من المعلومات

الذهاب إلى أي من المناطق عامة، مثل الحدائق 
أو مراكز التسوق أو أسواق المواد الغذائية

عزل نفسك فوًرا: وهذا يعني أنه يجب عليك 
االبتعاد عن اآلخرين، حتى أفراد عائلتك 

واألشخاص الذين تعيش معهم.

النوم وقضاء الوقت في غرفة منفصلة بعيًدا عن 
اآلخرين، إذا كان ذلك ممكنًا.

ارتداء القناع أو غطاء الوجه عندما تكون 
 بالقرب من أشخاص آخرين.

تطهير الحمامات أو األغراض أو األسطح 
المشتركة في كل مرة تستخدمها. استخدام حمام 

مختلف عن اآلخرين إن أمكن.االبتعاد االبتعاد 

 االبتعاد عن األشخاص األكثر عرضة لإلصابة 
بأمراض خطيرة، مثل كبار السن واألشخاص 

الذين يعانون من حاالت طبية.
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إجراء فحص ألعراض كوفيد-19
سؤالك عن المكان الذي ستذهب إليه

نزع القناع لفترة قصيرة حتى نتمكن من التحقق من هويتك
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X  
X  


