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.مسافة مترين على األقل بينك وبين األشخاص اآلخرين في جميع األوقات 

ييجب على كل شخص أن يمارس التباعد الجسدي:
t  حتى وإن لم يكن لديك أية أعراض من مرض كوفيد-19

t  حتى وإن لم يكن هناك خطر التعرض معروف

t  وحتى وإن لم تسافر خارج كندا خالل األيام األربعة عشرة الماضية.

 
 ساهم في الحد من انتشار مرض كوفيد19-. هذه أفضل

طريقة للحفاظ على سالمتك وسالمة األشخاص حولك.

 للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
 1-833-784-4397 canada.ca/coronavirus

 أصدرت الحكومة الكندية ‘‘مرسوم الطوارئ” بموجب قانون الحجر الصحي. وينص هذا المرسوم على أنه يجب على كل شخص يدخل إلى كندا جواً، أو بحراً، أو
براً أن يبقى في بيته لمدة 14 يوماً من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد-19. وتبتدئ  مدة األربعة عشر يوماً من يوم دخولك إلى كندا

م يكن لديك أعراض، فيجب عليك االلتزام بالحجر الصحي )االنعزال الذاتي). t إذا سافرت ول
 t إذا سافرت وكانت لديك أعراض، فيجب عليك االنعزال.

 X  يتلا ءايشألا) رضخألا ءوضلا
)اهب مايقلا نكمي

الضوء األحمر
)األشياء التي ينبغي تجنبها) 

لفة. المرجو اتباع اإلرشادات المطابقة لحالتك .*إذا كنت في حالة انعزال أو حجر صحي )االنعزال الذاتي)، فإن اإلرشادات التي يجب عليك اتباعها ستكون مخت
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t توجيه التحية بالتلويح باليد عن بعد

t  الخروج من البيت – للركض أو ركوب الدراجة أو 
المشي مع الكلب مع ترك مسافة مترين بينك وبين 

األشخاص اآلخرين*

t  القراءة، والرسم، واالستماع إلى الموسيقى، والرقص، 
والتسلي باأللعاب، ومشاهدة األفالم في البيت.

t طبخ الطعام

t عقد اتصاالت جماعية بواسطة الفيديو

t خدمات تسليم الطعام

t التسوق عبر اإلنترنت

t الدراسة والتعليم عبد اإلنترنت

t شراء الطعام والمواد الغذائية )مرة في األسبوع)*

t الذهاب الستالم األطعمة من محالت األطعمة*

t الذهاب إلى المواعيد الطبية الضرورية

t الذهاب الستالم األدوية*

t الذهاب للعمل، إال للضرورة القصوى*

تقاء لشرب  لنوم أو االل t  تنظيم أيام للعب أو ل
القهوة

t  استقبال الزوار في بيتك، باستثناء األشخاص 
يم الطعام/ الذين يقدمون الرعاية أو يقومون بتسل

المستلزمات، ففي تلك الحالة، ينبغي ترك مسافة 
مترين بينك وبينهم

t التجمعات الكبيرة، حتى في الهواء الطلق

t أماكن لعب األطفال والمنتزهات العامة المزدحمة

t النوادي الرياضية والحانات ومراكز التسويق

نقل والمواصالت العامة  t  التسوق وركوب وسائل ال
في أوقات الذروة*

t  الذهاب إلى المواعيد غير الضرورية مثل )قص 
الشعر واألظافر)

t استقبال العمال غير الضروريين في بيتك

  الضوء األخضر
)األشياء التي يمكن القيام بها)

 الضوء األصفر
 )األشياء التي يمكن

القيام بها بحذر
 

( 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/coronavirus-disease-covid-19-how-to-self-isolate-home-exposed-no-symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-isolate-at-home.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/coronavirus-disease-covid-19-how-to-self-isolate-home-exposed-no-symptoms.html
http://انعزال

