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  Case NumbersRising COVID-19(- تزاید أعداد حاالت كوفید: الموضوع

 :أعزائي أفراد طاقم العمل

كانت أوقاتاً ملیئة بالتحدیات   الماضیةأعلم أن األشھر التسعة .  أن أعرب لكم عن امتناني العمیق لما تقومون بھ من عملأود 
أنا أثمن الدور الحّساس الذي تلعبونھ للحفاظ على سالمة المقیمین . العصیبة، خاصة بالنسبة للعاملین في الخطوط األمامیة

 . ئكمالذین تعتنون بھم وعلى سالمة زمال

كما تعلمون، فإن المقیمین في . في ألبرتا COVID-19أنا أكتب لكم ألعبر لكم عن قلقي من األعداد المتزایدة من حاالت 
كل وفاة ھي خسارة  . وأعلم أن كل فرد فقدتموه من المقیمین قد أثر علیكم. متفاوتالتجمعات السكنیة تأثروا بالوباء بشكل 

   .تسبب الحزن للعدید من األشخاص

من الھام، سواء أثناء العمل  . أنا أحثكم على البقاء حذرین وبشكل أكبر مما سبق فیما یتعلق باتباع إرشادات الصحة العامة
وخارج العمل، االستمرار بممارسة التباعد الجسدي، وبنظافة الیدین، وبالمراقبة المستمرة لألعراض، وبالبقاء في المنزل عند  

. 19-فھذه ھي اإلجراءات التي تمنع انتشار كوفید. وااللتزام بالقیود الحالیة للتجمعات حتى داخل منازلكمالشعور بالمرض، 
أنا .  ، حتى وإن كانت أعراضھم خفیفةینبغي على طاقم العمل عدم الذھاب إلى العمل عند إصابتھم بالمرض أود أن أوضح أنھ 

التواجد إلى جانبھم لمساعدتھم ولمساعدة أفراد فریقكم، ولكن ھذا األمر  أدرك أنكم ملتزمون بخدمة المقیمین وأنكم ترغبون ب
یتوفر الدعم المادي لألشخاص الذین یبقون في منازلھم في  . إلى مرافق الرعایة COVID-19في غایة األھمیة لمنع وصول 

 یمكن الوصول إلیھ من خالل الموقع و COVID-19حال مرضھم أو تعرضھم 
 -emergency-benefits.htmltps://www.canada.ca/en/services/benefits/covid19ht . 

فالعدید من أماكن عملكم قد سبق وأن تفشى فیھا . من الطبیعي أن نشعر بأن العواطف تغمرنا خالل ھذه الفترة غیر المسبوقة
وقد تأقلمتم بسرعة مع  . المستشفیاتولقد اعتنیتم بالمقیمین من ذوي الحاالت األكثر تعقیداً للحیلولة دون ذھابھم إلى . الفیروس

لقد ساندتم المقیمین ووازنتم  . COVID-19التغیرات العدیدة في تعلیماتي التي خضعت للتحدیث كلما علمنا المزید عن مرض 
ي  لقد كنتم على قدر المسؤولیة وأنا أتفھم أن ذلك تسبب لكم أو بصدد التسبب لكم ف. أیضاً بین احتیاجات أصدقائكم وعائالتكم

أنا أشجعكم على التواصل مع األشخاص الذین تثقون بھم والتحدث معھم أو التواصل مع مقدمي دعم الصحة  . إجھاد إضافي
كما أشجعكم أیضاً على االعتناء بصحتكم، وقد یكون ذلك بمجرد الخروج للمشي، أو قراءة كتاب . العقلیة، إذا كنتم بحاجة لذلك

  .COVID-19تستمتعون بھ، مع االلتزام باحتیاطاتما أو المشاركة في أي نشاط آخر 
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یرجى منكم الفھم أن اإلجراءات . COVID-19أنا أدرك أن ھذه الفترة ال تزال ملیئة بالتحدیات وأننا جمیعاً متعبون من 
علیكم، وعلى   COVID-19الموضوعة ھي أفضل ما تم التوصل إلیھ من الطرق المعروفة للمساعدة في خفض خطر 

 . نحن بحاجة للبقاء یقظین. أحبائكم، وعلى المقیمین والموظفین اآلخرین

ى جھودكم الجبارة والمستمرة التي تبذلونھا في ، وعلCOVID-19شكراً لكم على دعمكم والتزامكم المشترك في منع انتشار 
 . سبیل الحفاظ على سالمة المقیمین
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