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ألبرتاسكان ل  19-ڤيدكو عن معلومات
عزل أو الحجر الصحي في فندقال عليهم لالزممعلومات لألشخاص ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get help to isolate or 

quarantine 

Call 211 to access isolation hotels 

and supports.  

To access COVID testing, visit: 

https://www.alberta.ca/covid-19-

testing-in-alberta.aspx or call 811.  

عزل أو الحجر الصحي؟لزم العلى من ي

:سكان ألبرتا مطالبون قانونًا بما يلي 

أيام بعد االختبار اإليجابي أو إذا   10عزل لمدة  ال    •

أعراض عليهم  تتعلق   19-كوڤيد  ظهرت  ال  التي 

   .بمرض أو حالة صحية موجودة مسبقًا

يوًما إذا كانوا على اتصال    14الحجر الصحي لمدة      •

بـ بشخص مصاب  أو سافروا    19-كوڤيد  وثيق   ،

 .خارج كندا

ل أو الحجر لعزلكيف يمكنني الحصول على مساعدة 

 الصحي؟

.211، اتصل بالرقم للعزللوصول إلى فندق ل   •

 بألبرتال هيئة الخدمات الصحية  عند اإلحالة من قب    •

(AHS)   تتوفر غرف فندقية مجانية لألشخاص ،

الذين يتعين عليهم العزل أو الحجر الصحي ولكن  

 .ال يمكنهم القيام بذلك بأمان في منازلهم

بالعزل الذاتي أو   يةندقيسمح لك البقاء في غرفة ف    •

الحجر الصحي بأمان دون تعريض أفراد األسرة 

 .19-كوڤيد  عدوىاآلخرين ل

يكملون      • الذين  البالغون  يكون  الفندق  بعزل  القد 

االنتهاء  دوالًرا    625مؤهلين للحصول على   عند 

.من إقامتهم

 ؟العزلمتى أحتاج إلى استخدام فندق 

فندقية   جميع سكان ألبرتا مؤهلون الستخدام غرف    •

في   للعزل بأمان  العزل  من  يتمكنوا  لم  إذا  مجانًا 

.المنزل

 :تشمل معايير العزل اآلمن في المنزل ما يلي    •

o    غرفة نوم / حمام خاص في المنزل أو    وجود

 . منزل آخر

o   اتصال مباشر مع   دونالطعام    لى ع  ولحص ال

اآلخرين في المنزل )على سبيل المثال ، مطبخ  

منفصل أو القدرة على وضع الطعام خارج باب  

غرفتك الخاصة( 

، فأنت غير مؤهل للوصول  إذا كنت مسافًرا دوليًا   •

إلى برنامج عزل الفنادق التابع لحكومة ألبرتا. قم  

travelcovid/-travel.gc.ca/travel- بزيارة

restrictions/isolation

أنا لست من سكان ألبرتا. هل ال يزال بإمكاني الذهاب 

 ؟للعزلإلى فندق 

المقيمين      • غير  مساعدة  ستتم   ، لزم    ألبرتابنعم  إذا 

.مزيد من المعلوماتل  211األمر. اتصل بالرقم 

 هل يمكنني اختيار الفندق الذي أقيم فيه؟

ال. لقد أبرمت حكومة ألبرتا عقودًا مع فنادق معتمدة      •

 جاهزة وقادرة على تقديم خدمات آمنة. إذا قررت

أنك بحاجة إلى إقامة   هيئة الخدمات الصحية بألبرتا 

العنوان    فندقية، وإعطائك  بك  االتصال  فسيتم 

ندق الذي والمعلومات األخرى ذات الصلة حول الف 

 .حجر الصحي تقوم فيه بالعزل أو ال

احصل على مساعدة للعزل أو الحجر 

 الصحي

للوصول إلى فنادق العزل  211بالرقم اتصل 

 .والدعم

  :تفضل بزيارة ،كوڤيد اختبارأماكن للوصول إلى 

-in-testing-19-https://www.alberta.ca/covid

alberta.aspx  811أو اتصل بالرقم. 
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 ما الذي يجب أن أتوقعه عند العزل في فندق معين؟

سيُطلب منك البقاء في الغرفة المخصصة لك بالفندق     •

، ما لم تكن   AHS اطوال الفترة الزمنية التي تحدده

لك  يُسمح  لن  الحريق.  إنذار  مثل  طارئة  حالة  هناك 

  العائلة، أو  بما في ذلك األصدقاء    ضيوف،باستقبال أي  

 .في غرفتك بالفندق

، بما  بتسليم أية أغراض باألماكن المفتوحةلن يُسمح      •

الطعام ذلك  من  في  المطلوبة  األدوية  باستثناء   ،

 .الصيدلية

فحًصا صحيًا خالل اليوم األول  AHS كجري لستُ     •

أي مشكالت  مل مع  التعا من وصولك لمساعدتك في  

أو مخاوف متعلقة بالصحة. قد يتم أيًضا االتصال بك  

 .عاية األولية الخاص بكمن قبل مقدم الر

إذا احتجت إلى رعاية طبية أو ساءت األعراض أثناء     •

  Health Link أوإقامتك ، فاتصل بطبيب األسرة 

إذا    911، أو  لتلقي التوجيه الطبي   811على الرقم  

 .طارئة طبيةكانت حالة 

بالتدخين      • يُسمح  والتبخير اإللكتروني  و  يالعادال 

العطر األعشاب  يمكن    ية باستخدام  الغرفة.  داخل 

العالج ببدائل النيكوتين معك أو يمكن توفيره    إحضار

 .لك مجانًا

سيوفر الفندق األساسيات بما في ذلك ثالث وجبات      •

، والبياضات والمناشف  ، والقهوة والشاي ساخنة يوميًا

الصابون   مثل  االستحمام األساسية  ، ولوازم  النظيفة 

 .استيعاب القيود الغذائية أو الثقافية ناوالشامبو. يمكن 

يتم تنظيف غرفتك أو صيانتها من قبل موظفي  ل    • ن 

في  األساسية  اللوازم  ستكون  إقامتك.  أثناء  الفندق 

عند   الفندق    وصولك،غرفتك  موظفو  سيقوم  أو 

 .غرفتكبتسليمها خارج باب 

 .ساعة 24للفندق الحق في تفتيش غرفتك كل     •

سوف تكون مسؤوالً عن أي ضرر يلحق بغرفة الفندق      •

أية  و سوء االستخدام أو التدخين أو  بسبب اإلهمال أ

أيًضا عن غير    أفعال بها. ستكون مسؤوالً  مصرح 

الخدمات   مقابل  تأجير األفالم   اإلضافية،الدفع  مثل 

 .وخدمة الغرف اإلضافية  لبعيدةاوالمكالمات الهاتفية  

يتوفر الدعم اللغوي و / أو الثقافي ويمكن ترتيبه من      •

 برتا. صحية بألهيئة الخدمات ال خالل

 ى الفندق؟ما الذي يجب أن أحضره إل

 :التالية مستلزماتقد ترغب في حزم ال

 :الطبية ستلزماتالم
   طوال مدة إقامتك تكفي األدوية الموصوفة طبيًا 

  تايلينول، األدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبية )مثل  

أدوية   السعال،أدوية    الحلق،مستحلبات    ايبوبروفين،

 إلخ.(  الحساسية،
بما في ذلك   التدخين،يمكن إحضار دعم اإلقالع عن  

استبدال   لزم    النيكوتينعالج  أن    األمر،إذا  يمكن  أو 

 .مجانًا AHS تقدمه لك
 ميزان حرارة   
 

 :األغراض الشخصية وأدوات النظافة
 يوًما  14مالبس مريحة تكفي لمدة تصل إلى   
أسنان    )معجون  النظافة  أس مستلزمات  فرشاة   ، ، نان 

شعر مزيل  فرشاة   ، حالقة  كريم   ، حالقة  ماكينة   ،

 منتجات النظافة النسائية ، إلخ( ،العرق
 مناديل تنظيف   
قد ترغب أيًضا في إحضار البطانية والوسادة الخاصة      

 بك 
 

 :الوثائق واالتصاالت
   نسخة من جواز السفر والتأمين الصحي والمحفظة

 .إلخ االئتمان،وبطاقة 
ا    جهات  معلومات  أو  العائلة  أو  باألصدقاء  التصال 

والطبيب وما    دليةاالتصال الرئيسية األخرى )الصي

 إلى ذلك(
الشخصية     الذكية) اإللكترونيات   / iPad،  الهواتف 

 .، إلخالكمبيوتر المحمول ، الشاحن ، سماعات الرأس
 

 :طعام
أي وجبات خفيفة و / أو مشروبات غير قابلة للتلف    

 .ناولها بين الوجباتقد ترغب في ت
 

 :أشياء لشغل الوقتاألنشطة / 
و    يوجا  وحصيرة  وألغاز  وأقالم  ودفاتر    أعمال كتب 

 .يدوية وما إلى ذلك
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 من وإلى الفندق؟ نتقاالتماذا عن اال

نشجعك على الوصول من وإلى الفندق في سيارتك      •

 .الخاصة ، إن أمكن

 إذا لم يكن لديك سيارة لتقودها بنفسك إلى الفندق أو     •

فيمكن   ، متاح  نقل  خيار  أي  لديك  يكن  ولم  منه 

 .ترتيب سيارة أجرة لك مجانًا

 

ماذا لو احتجت إلى حضور موعد طبي أو إجراء 

 أثناء إقامتي؟ 19-كوڤيداختبار

الطبية      • المواعيد  لحضور  بالمغادرة  لك  سيُسمح 

بأنك   .كوڤيد   واختبار الفندق  إخطار  إلى  ستحتاج 

طبي. لمزيد من المعلومات  موعد    لحضورستغادر  

اتصل    الطبية،حول بروتوكوالت حضور المواعيد  

 .811 بـ

بعد      • الفور  على  الفندق  إلى  العودة  عليك  يجب 

في  السالمة  بروتوكوالت  جميع  واتباع  موعدك 

 .الفندق والمجتمع

 

عزل لل المالي الدعمعلى حصول كيف يمكنني ال

 ؟كوڤيد بسببالذاتي 

، فأنت مؤهل  دق المحددك في الفنبمجرد إتمام عزل    •

مدفوعات   على  الذاتي  الللحصول   لمرضى عزل 

 .دوالًرا لكل شخص بالغ 625بمبلغ  كوڤيد 

عبر البريد    سيتم إرسال تفاصيل حول كيفية التقديم    •

من  أيام  ثالثة  في غضون  الهاتف  أو  اإللكتروني 

 .إلى الفندق وصولكتسجيل 

 كما حددتهاالكاملة ،    يجب عليك إكمال فترة العزل    •

AHS  ًلتكون مؤهال ،. 

ستكون قادًرا على تقديم طلب للحصول على هذه      •

المدفوعات عبر اإلنترنت لتلقي األموال عن طريق  

 .التحويل اإللكتروني 

 
 

 

 

 

 

 هل هناك أي دعم مالي آخر متاح؟

يتوفر الدعم المالي إذا كنت غير قادر على العمل   •  

مريض أو مطالب بالعزل أو تعتني بشخص   ألنك

 .العزلفي 

 :لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة •  

https://www.canada.ca/en/services/benefit

benefits.html-emergency-s/covid19 

 

 ؟دقرة الفنية مغادكيف

يُتوقع منك البقاء في غرفتك بالفندق طوال فترة العزل   •  

 . AHS  الخاصة بك ، وفقًا لتوجيهات

، يجب عليك  إذا تغير وضعك وأردت مغادرة الفندق •  

بالرقم   العزل  811االتصال  فترة  تقييم  .  إلعادة 

أنك جزء من برنامج العزل    811ستحتاج إلى إخبار  

 .دقاالفن ب

، بناًء  سيخبرك الفندق بتاريخ ووقت تسجيل المغادرة   •

 . (AHS)ة هيئة الخدمات الصحية على موافق
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