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  لمحة عامة

تا، يجب عىل جميع المؤسسات ي هيئة خدمات صحة ألير
 
: ب الهيئات التقيد التجارية و  بموجب األوامر الصادرة عن رئيسة األطباء ف  ما يىلي

 ينتطبيق اإلجراءات للحد من خطر انتقال العدوى بير  ال  . حاض 

 ي حال ظهور أعراض المرض عىل أحد ال الالزمة اإلجراءات وضع
 
ينلالستجابة الرسيعة ف  . حاض 

  النظافة الصحية والعناية الشخصية. عالية مستويات  عىلالتأكد من محافظة الحضور 

 وس كورونا )كوفيد بشأن عادة الحياة إىل طبيعتها إل  بالتوجيهات العامةأقىص حد ممكن،  التقيد، إىل ها و  ،(، وهذه التوجيهات19-بفير  غير
تا  ي ألير

 
 . connect.aspx-https://www.alberta.ca/bizموجودة عىل الرابط: وال السارية من التوجيهات الصحية ف

ي  إعداد هذه الوثيقةتم 
 
ي ترغب ف

ي واألنشطة الدينية  عباداتال استضافةبهدف دعم دور العبادة الت 
 
وس كورونا ف الحد من خطر انتقال عدوى فير

ين( بير  ال19-)كوفيد ي ذلك  حاض 
هذه التوجيهات تدابير الصحة  تلخصوالعاملير  والمتطوعير  والجمهور العام(، حيث  رواد دور العبادة)بما ف 

ي تخصالعامة والوقاية من العدوى ومكافحتها 
 دور العبادة.  والت 

، وأن  أندور العبادة  دركومن المهم أن ت 
ً
ة جدا الفعاليات  التجمعات الدينية هي أكير التجمعات مناحتمالية انتشار العدوى أثناء التجمعات كبير

ي بلغ 
ة المرض فيها انتشار الضخمة الت  وس كورونا )كوفيد هفإن عليه،و . عىل الصعيد العالمي  درجة كبير يجب ( عىل أفضل وجه، 19-لمنع انتشار فير

نت أو عير  تقديمعىل دور العبادة مواصلة  السماح بإقامة  آليات مبتكرة مثل الخدمات من السيارة. وبالرغم منالخدمات واألنشطة الدينية عير اإلني 
ي عادة ما تحدث قبل  الشخصية التجمعات االجتماعيةالتجمعات الشخصية، إال انه ال يسمح بإقامة 

أو بعدها )كمآدب العشاء  أداء الشعائر الت 
ي هذا الوقت.  والغداء الجماعية(
 ف 

 

  ي
ي هذه الوثيقة جميع األنشطة الدينية الت 

ي تجمعات عامة و  تضمنتتستهدف التوجيهات الواردة ف 
 الت 

 
ي مساحة قام عىل ت

ي المبان 
أرض أو ف 

ي مساكن خاصة  غير الرسمية الدينية. ومع أن األنشطة الدينية مجموعاتتنظيمات أو الجمعيات أو الالمملوكة أو المؤجرة لل
ي تقام ف 

الت 

اف/إدارةإل  تخضعال أو عىل ممتلكات خاصة قد  . جهة منظمة" شر
ً
 "، فإنه يجب اتباع اإلرشادات التالية حيثما يكون ذلك مناسبا

 

 ي المرحلة الثانية
تا إلعادة الحياة إىل طبيعتها  ف  اتيجية ألير

ين بير  أفراد األش و ، من اسي  لية المخمع المحافظة عىل مسافة مي  لفة تالمي  

 : للفعاليات التالية)باستثناء األش المنغلقة(، يجب تطبيق القيود التالية عىل الطاقة االستيعابية 

 

o  ي فيها جلوس(. تشييع الج مراسمو الزفاف  حفالتحضور ب شخص 100 حد أقىصليسمح
 نائز )الفعاليات الت 

o  ي  ور ضحب شخص 50حد أقىص ليسمح
 
)مثل حفالت الزفاف أو مراسيم تشييع  األماكن المغلقةالمناسبات االجتماعية ف

 . الجنائز(

o  ي األماكن المفتوحةحضور المناسبات شخص ب 100يسمح لحد أقىص
 
 . االجتماعية ف

 

 ألغراض هذه الوثيقة: 

 الكتب الدينية عبادات أو دراسة يشمل مصطلح "األنشطة الدينية" أي خدمات أو أنشطة وفعاليات مثل الخدمات الدينية والصلوات وال

ية،...إلخ.  مراسمأو ال  أو األنشطة الخير

 " أو رئيس  ة" هي المنظمالجهة ، ي
، أو اإلمام الديت  ي

ي عمليات الموارد أو الالقائد/الزعيم الديت 
الموقع، أو أي فرد آخر مكلف بتنظيم األنشطة ف 

 الدينية. 

 

https://www.alberta.ca/BizConnect
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ي جميع  الجهات المنظمةيجب عىل 
 
العامة المذكورة أدناه، ومراجعة إجراءات تشغيل واستضافة الفعاليات  دور العبادة اتباع توجيهات الصحةف

ورة  ا الدينية لديه  حسب الض 
ً
.  وذلك حفاظا

ً
 سالمة الجميع وخاصة الفئات األكير ضعفا

 

ي دار العبادة مسؤولية  تتوىل الجهة المنظمة
 
ين و  أي منخطر انتقال العدوى بير   منعف العاملير  والمتطوعير  وعموم أفراد المجتمع الذين الحاض 

ي األنشطة الدينية. كما أن 
 
ي تنفيذ العمليات عن  ةمسؤول الجهة المنظمةيدخلون إىل دور العبادة للمشاركة ف

 
حماية األشخاص الذين يقدمون الدعم ف

ي دار العبادة )مثل الموظفير  اإلدرايير  وعمال النظافة والمتعهدين(. 
 
 اليومية ف

 

وس  مكن العثور عىل المعلومات المستجدةللتعديل وسوف يتم تحديثها حسب الحاجة. ي الواردة فيها  تخضع هذه الوثيقة والتوجيهات بشأن فير

  mation.aspxinfor-19-https://www.alberta.ca/covid( عىل الرابط: 19-كورونا )كوفيد

 

 

وس كورونا )كوفيد  (19-الحد من خطر فير

المصلير   جماعات حماية
 وعموم أفراد المجتمع

  المحافظة من أجل دعم ممارسة التباعد الجسدي والحد من خطر انتقال العدوى، يجب عىل دور العبادة
لية الواحدة أو  ين ما لم يكونوا من نفس األشة المي   ين من التباعد الجسدي بير  الحاض  األشة عىل مسافة مي 

 . المنغلقة

 يجوز لدور العبادة دراسة خيارات أخرى للحد من عدد الح 
ً
ين شخصيا ل من أج دار العبادةرواد  مناض 

:  ومنها ما تسهيل ممارسة التباعد الجسدي،   يىلي

 ائح من  لرسر
ً
ين مجموعة تقديم خدمات أو فعاليات متعددة وأصغر حجما  من  الحاض 

ً
أو  خدمةبدال

ها جميع ال ينفعالية واحدة يحض   . حاض 

  حضور األنشطة والفعاليات الدينية. عىل وضع حد أقىص 

  ير  لجماَعة وضع نظام
ّ
َصل تأكيد الحجز لحضور صلوات أو فعاليات محددة من أجل يسمح لهم ب الم 

 . التخفيف من االزدحام

  عىل القدوم إىل دور العبادة خارج ساعات الذروة إذا كان حضورهم ألغراض  رواد دور العبادةتشجيع
 العبادات.  أداء أخرى غير 

 ي األنشطة الدينية )مثل
الهاتف واإلذاعة بدائرة مغلقة  عن طريق توفير خيارات للمشاركة عن بعد ف 

امن مع أو التداول عير الفيديو أو تسجيالت الفيديو(  . كبديل لأو  بالي  
ً
 لحضور شخصيا

  ين للتجمعات عىل ارتداء الكمامات باعتبارها وسيلة لمنع انتشار المرض. يجب  تشجيع جميع الحاض 

  لحضور الشخىصي بهدف دمج/دعم األشخاص المعرضير  لخطر أكير من مرض غير اطرق أخرى  عنالبحث
ي تخطير بمن فيهم األشخاص 

 سنة واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.  65 عنأعمارهم  زيد الت 

  ير  المعرض ة األشخاصفئ االحتياطات اإلضافية لير لفعالية التأكد من توفل الجهة المنظمةيجب عىل 
، وذلك من و لخطر أكير 

ً
ي الحضور شخصيا

تخصيص أوقات للعبادة الفردية أو  قبيلالذين يرغبون ف 
بون منهم عىل ارتداء الكمامات.   تشجيع اآلخرين الذين يقي 

  ي األنشطة الدينية بمن ممر السيارات" "" أو من مركبة متحركةخدمات "التقديم
حيث يشارك األفراد ف 

ي وأداء الصلوات )
كاتالتلق   دون الحاجة إىل مغادرة مركباتهم.  (ير

  .لية أو المجموعة المنغلقة الواحدة  يجب أن يركب السيارات فقط األشخاص من نفس األشة المي  

  باستثناء الذهاب إىل دورة  ،أو الفعالية أثناء أداء الصلوات مغادرة سياراتهميجب منع األشخاص من
 المياه. 

https://www.alberta.ca/BizConnect
https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/covid-19-information.aspx
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx
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  ورة المحافظة عىل مسافة يجب تنبيه األشخاص الذين يغادرون سياراتهم الستخدام دورة المياه إىل ض 
ين عىل األقل عن اآلخرين  ي كل األوقاتمي 
 
 . ف

  تشغيل المركبات أثناء وقوفها يجب منع . 

 ركابها  مع يجب عىل الزعماء الدينيير  والموظفير  والمتطوعير  الذين يتوجهون إىل المركبات ألداء الصلوات
ين عن ركاب  ارتداء كمامة إذا كانت نوافذ السيارة مفتوحة وإذا كانوا ال يستطيعون المحافظة عىل مسافة مي 

 السيارة. 

  ينتقديم المعلومات والتوجيهات إىل جموع ال الجهات المنظمةيجب عىل ي  حاض 
 
من أجل المساعدة ف

وس كورونا )كوفيد  (، ومنها عىل سبيل المثال: 19-الحد من خطر انتشار فير

o ينجموع ال شجيعت نت قبل كل زيارة لدار عىل حاض  ي عير اإلني 
   استخدام أداة التقييم/الفحص الذان 

 ألداء الصلوات عند الشعور بالمرض.  التشديد عىلالعبادة، و 
ً
 عدم الحضور شخصيا

  إذا كانت تظهر عليهم األعراض 
ً
وس كورونا )مثل كير األ تذكير المصلير  بعدم الحضور شخصيا  لفير

ً
شيوعا

 السعال والحم وضيق التنفس وسيالن األنف أو التهاب الحلق(. 

  دخولدار العبادة بأن مدخلإبالغ المصلير  عند 
ً
األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض  ه يمنع قانونا

وس كورونا، أو  واألشخاص الذي  يوم الماضية، 14شخاص الذين سافروا إىل خارج البالد خالل الـاأل  فير
وس كورونا خالل الـ  يوم  14كانوا عىل اتصال مباشر )مخالطة قريبة( مع أشخاص تأكدت إصابتهم بفير

نت.   الماضية إىل دور العبادة. تتوفر ملصقات إرشادية لهذا الغرض عير اإلني 

  ة جائحة كورونا.  دار العبادة ظمةوأن تعميم/نرسر قواعد ي األنشطة الدينية خالل في 
 للمشاركة ف 

 توجيه تدفق الناس إىل دار العبادة. و  مراقبة 

  لية أو المجموعة األشية  إال إذا كانوا من نفس األشة المي  
ً
يجب عىل المجموعات عدم الجلوس معا

 المنغلقة. 

 ذين تقل أعمارهم عن عامير  الصغار ال همأطفال إبقاء أو مقدمي الرعاية الوالدين أو أولياء األمور طلب من لا
 بقربــهم وعدم السماح لهم بالتجول. 

 ينتذكير ال  بمراعاة التباعد الجسدي.  حاض 
ً
 شفويا

  ي مكان العبادة.  يديالحرص عىل التشجيع عىل ممارسة نظافة األ
 وآداب التنفس ف 

  ين عىل وضع الكمامات غير  الطبية. تشجيع الحاض 

 ي تعليمات تخفيف المخاطر  تتضمن تعليق الفتات
ي من دار العبادة  أثناء التواجد ف 

ون  الموقع اإللكي 
تا.   لحكومة ألير

  ي يالصح الجهات دعم جهود من أجل
ي أثر ة العامة ف 

ي حال تأكدت إصابة أحد  تقق 
مخالطي المرض  ف 

ي دار العبادة، يجب عىل 
ين ف  ينتجمع ن أ شغلةالجهة المالحاض   وعناوينهم.  أسماء الحاض 

  ين، ويجب الحرص عىل الحصول عىل موافقة الشخص وإبالغه تقديم المعلومات اختياري للحاض 
 بالهدف المقصود من جمع األسماء والسلطة المخولة بذلك. 

   ين لمدة أسبوعير اتخاذ  عىل الجهة المعنية. ويجب فقط يجب حفظ سجالت أسماء الحاض 
تيبات األمنية الالزمة لحماية المعلومات الشخصية.   الي 

  خدمات السوف تتوىل المنظمات الدينية الملكية التامة لقوائم الحضور، وسيطلب منها إطالع هيئة
ي ة يصحال

ي الموقع. ف 
وس ف  ي حال احتمالية التعرض للفير

تا فقط عىل قوائم الحضور ف   ألير
 

  ي
ي ف 

وس ف  ين الموقع، يجب إبالغ جميعحال التعرض للفير ي  المتواجدينالموظفير  والمتطوعير  و  الحاض 
ف 

تا حدوث التعرض وباحتمالية وقت التعرض ب قوائم الحضور عىل أنه سيتم اطالع هيئة خدمات صحة ألير
 منذ وقت التعرض وذلك ألغراض تتبع أثر مخالطي المرض  فقط. 

https://www.alberta.ca/BizConnect
https://www.alberta.ca/BizConnect
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  ما لم اقتفاء مخالطي المرض  لهذا الغرض فقطاستخدام أية معلومات شخصية تم جمعها لغرض  يجوز ،
ي موافقته عىل ذلك. 

 يقدم الشخص المعت 

  ي بأمن وخصوصية المعلومات
ة أسئلة يتكرر طرحها لمزيد من المعلومات، أصدر مكتب المفوض المعت  نرسر

ة عن الجائحة  جائحة بعنوان: قوائم المتعاملير  بشأن جمع المعلومات الشخصية من العمالء أثناء في 
 (. 19-كورونا )كوفيد

 امات الجهة المشغلة اتصل بمكتب  قانون حماية المعلومات الشخصية، بمقتىص   لألسئلة عن الي  
ي 
وقانون حماية المعلومات الشخصية عىل الرقم  حرية اإلعالم وحماية الخصوصية قانونب المساعدة المعت 

ي عىل  5848-427-780
ون  يد اإللكي   sa.accessandprivacy@gov.ab.caأو عير الير

ي  الجهات المنظمةيجب عىل   حماية العاملير  والمتطوعير  
 
ي دور العبادة تنفيذ التدابير المبينة ف

 
إىل  التوجيهات العامة إلعادة الحياةف

وس كورونا )كوفيد طبيعتها  ، واإلجراءات أدناه، من أجل حماية العاملير  والمتطوعير  من (19-أثناء فير
ي الموقع: 

وس كورونا ف   انتشار فير

 افظة عىل معلومات م  المح 
 
. حد  ثة للعاملير  والمتطوعير 

 ون األنشطة والفعاليات  أسماء تسجيل األشخاص الذين يعملون كل يوم والذين يحض 
 الجماعية. 

  الخاصةفيف الخطر السليم، وتدابير تختقديم المعلومات والتدريب بشأن التباعد الجسدي 
 . السليمةالصحية النظافة و  ممارسات التنفسالمرفق، و ب

  ي حال عدم قدرتهم عىل المحافظة عىل
توفير الكمامات غير الطبية للعاملير  والمتطوعير  ف 

ين عن جم ينو مسافة مي   . ع الحاض 

ي دور العبادة دراسة إمكانية  الجهات المنظمةيجب عىل   المرافق
ي مراف إجراءف 

قهم من أجل دعم التباعد تعديالت ف 

:  الجسدي ين. وهذه تشمل ما يىلي  بير  العاملير  والمتطوعير  والحاض 

  ي الدخول والخروج من دار العبادة قبل وبعد األنشطة والفعاليات الجماعية )مثل
المراقبة والتدرج ف 

لية الواحدة أو جزء منهمأفراد األ  إخراج ي نفس الوقت(.  شة المي  
 وليس الجميع ف 

  المناطق الشديدة االزدحام، حيثما يكون ذلك ممكنتحديد نقاط دخول وخروج مختلفة من .
ً
 ا

  لضمان التباعد بير  األفراد من غير أفراد األشة وضع عالمات عليها أو  الجلوس/ ترتيب المقاعد

لية الواحدة.   المي  

  ي يزداد فيها االزدحام و
، واالستعانة بالمتطوعير  االكتظاظتحديد المناطق مثل الردهات الت 

ي تلك المناطق.  قد يتجمعونتوجيه األشخاص الذين عادة جز إل والعاملير  أو الحوا
 ف 

  
 
ي طوابير إذا ط

 عىلوضع عالمات ، يجب ألداء الصلواتلب من جماعات المصلير  االصطفاف ف 

 إىل التباعد الجسدي.  تشير  األرضيات

  ي يكير فيها زيادة عدد مرات تنظيف وتعقيم/تطهير المناطق ال الجهات المنظمةيجب عىل
االزدحام ت 

ي دار العبادة. واألماكن ال
كة ودورات المياه ف   مشي 

https://www.alberta.ca/BizConnect
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mailto:BizConnect@gov.ab.ca
mailto:sa.accessandprivacy@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-general-relaunch-guidance.pdf
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-general-relaunch-guidance.pdf
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  ي يكير لمسها/مشاركتها مثل مقابض األبواب ومفاتيح
التنظيف والتعقيم بشكل متكرر لألسطح الت 

عد اوأزرار المص بأداء الشعائر  الخاصة مواد والالمصابيح ومقابض دورات المياه والصنابير والحنفيات 

 ودرابزين الساللم. 

  ي
 
تا.  توجيهات النظافة البيئيةيتوفر دليل النظافة ف  لدى هيئة خدمات صحة ألير

  ي تحتوي عىل نسبة
ي مداخل المبت  ىل األقل من الكحول % ع60ينصح بتوفير معقمات اليدين الت 

 
ف

ي ومخارجه 
 
 أنحاء دار العبادة. مختلف وف

  اليدين من قبل األطفال دون مراقبة. التنبه الستخدام معقم يجب 

ي ل دقيقةالمراجعة ال الجهات المنظمةيجب عىل   األنشطة العالية المخاطر
ي تقام ف 

جميع األنشطة والطقوس والممارسات الدينية الت 
ي يعملون بها من أجل 

وس كورونا بير   من زيد تحديد ما إذا كانت تدار العبادة الت  رواد دار خطر انتشار فير
.  العبادة  والعاملير  و/أو المتطوعير 

 وس كورون يجب وقف أو تعديل خالل االتصال )لمس ا من أي نشاط أو ممارسة تزيد من خطر انتشار فير
أو االنتقال عن طريق الرذاذ )العطس أو السعال أو الغناء/اإلنشاد أو الصياح( من أجل منع الخطر. األسطح()

ي دور العبادة. فيما يىلي بعض التوجيهات بشأن األنشطة العالية الخطورة وا
ي عادة ما تحدث ف 

 لت 

 الفعاليات االجتماعية

 

 باستئناف إقامة األنشطة والفعاليات الدينية ألغراض العبادة عىل وجه  بالرغم من السماح لدور العبادة
ي الوقت الحاض  بإقامة األنشطة االجتماعية مثل مآدب العشاء أو الغداء الجماعية 

الخصوص، فإنه ال يسمح ف 
ي عادة ما تقام عىل هامش األنشطة أو الفعاليات الدينية. 

 الت 

  ي
ي األماكن المغلقة عىل لمناسبات اال ايقتض عدد المشاركير  ف 

ي  30جتماعية ف 
المرحلة الثانية،  شخص ف 

ين أثناء هذه التجمعات  بير  أفراد األش المختلفة )باستثناء األش المنغلقة(.  ويجب المحافظة عىل مسافة مي 

اإلنشاد )الغناء( والموسيقى 
 واألداء الحي 

 وس عير مسافات كب ة عن طريق لعابهم أو يمكن لألشخاص المصابير  نقل العدوى بالفير الجهاز  رذاذ ير
داء )مرسحية درامية أو األ أثناء العزف عىل آالت معينة مثل آالت النفخ أو  الصياح، أثناء الغناء أو  التنفسي 

، تعتير هذه األنشطة ي دور العبادة.  دراستها عالية الخطورة، وتتطلب  الرقص(. وبالتاىلي
  بعناية ف 

  اتيل  من  منفرد الجماعية، والسماح باإلنشاد اليجب منع اإلنشاد/الي 
ً
أو بالموسيق  المصحوبة باآلالت بدال

ين مع العزف سواء باآلالت الموسيقية أو  )دندنة( ذلك. ويفضل، إن أمكن، عدم إنشاد  بعيد أو من الحاض 
 من تسجيل. 

  ي تشتمل عىل الغناء
ي مجموعات صغ –اإلنشاد / يجب عىل التجمعات الت 

ة سواء المنفرد أو ف  اتخاذ أكير  –ير
 ممكن من االحتياطات التالية:  عدد 

o  عن الجمهور وعن بعضهم البعض من خالل البث الحي لألفراد الذين  المنشدينإبقاء 
ً
منفصلير  كليا

 . بشكل منفصل نشدوني
o ي نفس المكان إىل أقل عدد ممكن.  تحديد عدد األشخاص الذين

 ينشدون ف 
o  خدام حاجز كالزجاج باست بينهم دون مواجهة بعضهم البعض أو وضع فاصل نشدينالمترتيب

 .  الشبكي

https://www.alberta.ca/BizConnect
https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-environmental-cleaning-public-facilities.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-environmental-cleaning-public-facilities.pdf
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o  جهزةماستخدام تسجيالت صوتية أو فيديو  .
ً
 مسبقا

o  .تزويد المنشدين بكمامات وجه أثناء اإلنشاد 
o ي حال أبدت فرق اإلنشاد أو مجموعات اإلنشاد أو الفرق الموس

 
قية أو المجموعات الموسيقية يف

ي التدربالعبادة رغب التابعة لدار 
 
، يجب عليها البحث عن  تها ف  نشاد بدائل لل أو األداء الجماعي

ي أو إقامة جلسات تسجيل.  الشخىصي كالتدريب
اض   االفي 

التفاعالت بير  
 األشخاص/مع اآلخرين

 ين بير   خاللإىل اإل  تؤدي المصافحة والعناق والتالمس أو تمرير األشياء بير  األشخاص بمسافة المي 
ي 
 
لية الواحدة أو األشة المنغلقة، ف ين ويجب منعها، باستثناء بير  أفراد األشة المي   جماعات الحاض 

اء. إلقاء التحية بالتلويــــح أو اإل  يمكن االستعانة ببدائل مثلحير  
َ
 يماء أو اإلنِحن

 ي تنطوي عىل المخالطة بير  األشخاص مثل ال
من  التعميد  مسح بالزيت أو تزيد الشعائر الدينية الت 

 يقلل االتصال الجسدي.  بديلبأسلوب  أداؤها انتقال العدوى بالمرض وبالتاىلي يجب احتمالية 

  يمكن لألشخاص ارتداء الكمامات غير الطبية النظيفة والمالئمة من أجل زيادة الحد من خطر انتقال
ين العدوى.   محاولة المحافظة عىل ومع ذلك، حت  مع ارتداء الكمامات، يجب عىل الحاض 

ً
دوما

لية.  ين عن أي شخص ليس من أفراد أشتهم المي    مسافة مي 

  ي
ي دار العبادة اتباع ممارسات آداب التنفس السليمة ف 

يجب عىل جميع األشخاص المتواجدين ف 
ي تشمل تغطية األنف والفم بالكوع أو بمنديل أثناء السعال أو العطس، والتخلص 

جميع األوقات، والت 
ي سلة النفايات، وثم غسل اليدين. من 

 المناديل ف 

وبات قبل وأثناء وبعد األنشطة أو الفعاليات الدينية   الطعام يجب التشديد عىل منع تقديم األطعمة والمرسر
وس كورونا )كوفيد  (. 19-بسبب زيادة خطر انتشار فير

  ي حال
اب كجزء من أحد الطقوس الدينية )مثل ف  ي  رسيالعشاء الوجب تقديم الطعام أو الرسر

ف 
 ، يجب اتخاذ االحتياطات التالية لمنع خطر العدوى: المسيحية(

   ي وجبات جاهزة التعبئة أو
ين ف  اب للحاض  فردية حصص غذائية  يجب تقديم الطعام أو الرسر
 .  عىل يد عدد قليل من األشخاص المكلفير 

 اب )مثل الكؤوس واألطباق( أو تبادلها بير   يجب عدم مشاركة أوعية أو أدوات الطعام والرسر
ين  . الحاض 

   ين أثناء تقديم الطعام أو  يجب منع االتصال الجسدي بير األفراد المكلفير  بالخدمة والحاض 
اب )مثل  يالرسر ي أفواههم(، بل يمكن إطعام الحاض 

بوضع الطعام  مقدم الخدمةأن يقوم ن ف 
ي يد الحاض  الممدودة أو 

اب ف   الطعام من عىل المائدة. تناول جعله يبأو الرسر

 ديهم أو تعقيمها فور قبل تقديم يجب عىل مقدمي الخدمات المكلفير  غسل أي
ة تقديم الطعام.  اب ويجب عليهم ارتداء كمامة طبية نظيفة ومالئمة طوال في   الطعام/الرسر

  
 
ي حال ط

العاملير  والمتطوعير  إرشاد األنشطة أو الفعاليات الدينية، يجب لب الطعام قبل أو بعد ف 
 مع بالتوجه ورواد دار العبادة 

ً
إىل مؤسسة خدمة طعام مرخصة حيث يتم تطبيق التدابير تماشيا

 عداد اآلمن للطعام وتقديمه. لضمان اإل إجراءات الصحة العامة أحدث 

https://www.alberta.ca/BizConnect
https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
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كة ي ال يمكن تنظيفها أو تعقيمها قبل أو   المواد المشيى
بعد استعمالها )مثل الكتب ال يجب تسليم أو مشاركة المواد الت 

اتيل وو  ض   كتب الي  امج(.  ح   الصالة والمزامير ومواد الير

  .ين عىل إحضار المواد الخاصة بهم وعدم مشاركتها مع اآلخرين  يجب تشجيع الحاض 

  والتخلص منها بعد انتهاء الصلوات. يجب طباعة 
ً
 أوراق األناشيد مسبقا

  لمشاركة المعلومات. البضية  –ينصح باستخدام أجهزة العرض أو الوسائل السمعية 

  ات الصوت )يجب عدم مشاركة  ات(. الميكروفونمكير

 )ي تحمل السوائل )مثل أجران الماء المقدس
ي حال الحاجة إىل  . يجب عدم مشاركة األوعية الت 

وف 
 ف اليدين. يظتن واد توفير مرافق غسل، يجب تزويدها بم

  ي حال الحاجة إىل
 خواتم()مثل التماثيل أو الرموز الدينية أو ال باليدين شعائريةالمواد لمس الف 

 يجب تنظيف اليدين قبل لمسها وبعده.  ألسباب دينية أو روحية،

  كة.  معانقةأو  تقبيلال يجوز لألفراد  أو وضع وجوههم عىل أي من المواد الشعائرية المشي 

  يجب عدم تمرير أطباق أو : عات بير  رواد دار العبادة. وتشمل البدائل ما يىلي  أوعية جمع التير

  عات عات، ويجب الحد من لمس العطايا/التير تخصيص منطقة محددة لوضع العطايا/التير
ي يتم جمعها من رواد المكان ألول 

 ساعة.  24الت 

 نت عات عير اإلني   . جمع العطايا/التير

هم من  برامج األطفال وغير
 رواد المرافق

  امج أو ال يسمح ة بخدمة رعاية األطفال لألطفال دون سن الثانية أثناء إقامة الير
خالل هذه الفي 

 الصلوات.  أداء الحصص الدينية، بل يجب إبقاء هؤالء األطفال مع أهاليهم أثناء

  التوجيهات ب التقيد يجوز إقامة الحصص الدينية لألطفال الذين تبلغ أعمارهم سنتير  أو أكير مع
 بالمعسكرات النهارية.  الخاصة

االستخدامات األخرى 
 للمرافق

  أو تؤجر مساحات 
ً
ي تقدم مجانا

كات مرافقها إىل مجموعات  ضمنيجب عىل دور العبادة الت  أو شر
ي هيئة خدمات صحة أخرى 

مة بأوامر رئيس األطباء ف  كات ملي   التأكد من أن هذه المجموعات أو الرسر
تا وجميع وثائق توجيهات الصحة   العامة المعمول بها. ألير

  تتوىل الجهة المشغلة لدار العبادة المسؤولية عن التأكد من أن أي جهة تستأجر المساحة أو
ي دار العبادة لديها خطط وآليات

لمنع انتقال العدوى بير  العاملير  والمتطوعير   تنفيذ  تستخدمها ف 
 والرواد. 

  

https://www.alberta.ca/BizConnect
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