
 

 

 اجراءات السالمه الخاصه بجانحة كوفيد 19
 

Alison Neighborhood Community Center  نا في أهم أولويات من  م وسالمتك م صحتك تعتبر  

   . الترفيهية  ناشاطاتنب  المشاركه أثناء  م لحفاظ على سالمتكل نسعى دوماو

 

 ببرامجنا.   مشاركتكماثناء  سالمتكملضمان  وضعناها التي  واالحتياطات بعض اإلجراءات   مإليك

 

 الخاصه بالعاملين في المركز  الحتياطاتا

 

درجة    قياسصحي واالختبارالإجراء  االلتزام ب، وهطبيال أوغير  ه  طبيالكمامه الارتداء  ملزمين ب   الموظفين  جميع 

 ٪  60 فيه عنالكحول  بمعقم التقل نسبة غسل اليدين و   ,ختبار االاجراء  تاريخ ووقت   سجيلالحرارة، وت

 

. متر في جميع األوقات  2مسافة ال تقل عن ب   تباعد االجتماعيالمطالبين بااللتزام ب  جميع الموظفين    

 

  االعراض هذه  ، مهما كانت  عليه اي اعراض مرضيه عند ظهور العمل  في موقع اي موظف عدم تواجد 

. طفيفة  

 

بشخص    سافر خارج كندا ، أو كان على اتصال و ، أ19كوفيد  عراض ا من  تظهر عليه ايأي موظف  

   .يوًما  14  التقل عن   المنزل  لمدة في  البقاء  هسيُطلب من, المرض مصاب او مشتبه باالصابه ب 

عن   عدم االصابه ثبوت   أوعند  , يوًما  14 لبالغه عند انتهاء فترة العزل العمل موقع ايمكن للموظف العوده ل

ساعه من تعافيه من المرض.  24او بعد  ,طريق اجراء الفحص الطبي   

ومعقم اليدين  من كماكات    نلموظفي التي يحتاجها ا الحماية الشخصية ستلزمات مجميع  تم توفير 

 .اليدويه قفازاتالو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االحتياطات الخاصه بالعوائل الكريمه 

 

اي   في حالة ظهور البقاء في المنزل و  عدم الحضور للمركز  , ه في برامجنامشاركلل مسجلينال من  يرجى 

. طفيفة يه عليهم مهما كانت هذه االعراض مرض  أعراض   

 

   .مساحات الداخليه ال في الكمامهارتداء ب  االلتزام يُطلب من جميع المشاركين   الى موقعناعند الوصول 

 

)االسم, رقم الهاتف, تاريخ الزياره,    بياناتكم تدوين  و  االختبار الصحيبطرح اسئلة  حد العاملين بالمركز سيقوم ا

   لضمان امكانية االتصال بكم والمتابعه إذا دعت الحاجه  ( وذلك , درجة حرارة الشخص وقت الدخول للموقع

 

 . قبل الدخول الى موقعنا ٪ 60  فيه عنالكحول معقم التقل نسبة غسل اليدين بيجب  

 

   متر في جميع األوقات.  2االلتزام بالتباعد االجتماعي بمسافة ال تقل عن  المشاركين جميع يرجى من   

 

شخص  ، أو سافر خارج كندا ، أو كان على اتصال ب 19 كوفيد  سيُطلب من أي مشارك يعاني من أعراض 

. يوًما  14 التقل عن  المنزل  لمدة البفاء في االصابه بالمرض  مصاب اومشتبه  

  

  برفقة سيتم عزله عن مجموعته   ،نانامجابراحد في  تواجده أثناء  على اي شخص راض  في حالة ظهور األع

للحضور واستالمه.  احد اقربائهب   على الفور االتصال    أحد الموظفين أو المتطوعين ويتم  

 

لمدة ال   شقائه في المنزل هو وا الطفل المشاركين ببرنامجنا, يجب عزل من  لاطف اال حال ثبوت اصابة احد 

ساعه من الشفاء التام اوبعد استالم   24االبعد  البرنامج ب المشاركه  ستئناف ال ان اليعود يوًما و 14  عن  تقل

 نتيجة الفحص الطبي السلبيه. 

. حضور برامجنا  هذا الشقيق ، يُسمح لطفل المصاب للشقيق  اي  اعراض على  اي  في حالة عدم ظهور   

 

بسبب   -  عالية  احتمالية اصابتهمعتبرتالذين   الشخاص االتصال بأ ب منطقة واترلو في   ة يلصح ستقوم الجهات ا

. واجب عليهم اتباعها وتزويدهم بالتعليمات الخاصة بالخطوات ال ويتم   -  ثبتت اصابتهتواجدهم مع شخص    

 

.  ومعقم اليدين( لجميع المشاركين كمامات )صحيه  الحماية ال تم توفير مستلزمات   

 

، ومع ذلك، يتم تشجيعهم  يهالخارج الكمامه في حالة التواجد في المساحات ال يُطلب من المشاركين ارتداء 

اإلسعافات   تقديم مساهمتهم بفي حال ضرورة )على سبيل المثال، عند الضروره   حملها الستخدامهاعلى  

 في حاالت الطوارئ( للغير  األولية

 
 



 

 دليل اولياء االمور  والمشاركين

 

في وذلك في الهواء الطلق  ونشاطاتنا الحاليه تتم  غالبية برامجنا,  لضمان التباعد الجسدي المناسب   

"The Cambridge Vineyard " 

   

، ويتم تعقيم  باستخدام المكنسه الكهربائيه من ثم مسحها  لبرامج الداخليةل ستخدم تي ت ال ماكن االتنظيف   يتم  

االماكن  تطهير جميع ب   باستمرار  الموظفين يقوم استخدام، و  كل جميع األسطح الصلبة وتطهيرها قبل وبعد 

. المتكررالتي تتعرص لللمس   

 

                                                                                                  اعد االجتماعي يتم قبول اعداد محدوده من المشاركين في العديد من برامجنا  وذلك للخفاظ على قواعد التب

 

. في الوقت الحاضرتكون الزيارات بموعد مسبق فقط , وذلك للحد من عدد األشخاص داخل المركز  

 

 يمكنكم االن التسجيل  على معظم برامجنا  عبر اإلنترنت ، ، للتسحيل اضغط هنا  

 

 

 


