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 ألبرتا ترفع القيود الصحية المتبقية 
 

 2022حزيران /يونيو 13

المتحور  طعة موجة ستتخذ ألبرتا الخطوة األخيرة في خطتها لتخفيف إجراءات الصحة العامة مع تجاوز المقا

 . 19-كوڨيدب بة من جراء اإلصا االحتجاز بالمستشفياتحاالت في االنخفاض واستمرار   2.بي إيه  أوميكرون

يوميًا  جديدة  حالة  20.7عندما كان هناك   ،نيسان/ أبريل 26منذ ذروته في  مستشفياتالحتجاز بال لالحاالت الجديدة انخفض معدل 

األسبوعي  كان المتوسط  ،حزيران/يونيو 9. اعتباًرا من  19- كوڨيدب  من جراء اإلصابةتدخل إلى المستشفى   لكل مليون نسمة

 يوميًا لكل مليون نسمة. حالة   6.6  هو مستشفياتالحتجاز بال لالحاالت الجديدة  لمعدل

أيًضا اتجاًها مستمًرا النخفاض انتقال   حي مياه الصرف الص( ومراقبة PCRالمتسلسل ) تتظهر إيجابية اختبار تفاعل البوليميرا 

 .19- كوڨيد

اإللزامي  رتداء اال انتهاء والتي تتضمن   ،3 رقم ستنتقل ألبرتا إلى الخطوة مساًء، 11:59الساعة  حزيران/ يونيو  14اعتباًرا من 

وساسكاتشوان ومانيتوبا.  مقاطعات بريتش كولومبياعلى غرار  اإللزامية،العزلة  النقل العام وإنهاء دام وسائل د استخعنلكمامات ل

 . 19-كوڨيد لمن لديهم أعراض أو نتيجة إيجابية الختبار  اموصى به  ةظل العزلتس

اظ على برامج المراقبة الخريف والشتاء. وهذا يشمل الحفلموسمي الجهاز التنفسي  اتيروسڨيجري العمل للتحضير لموسم 

 .بحيث تكون مؤهلة الستقبال أي زيادة سريعة في عدد الحاالتاالستيعابية للرعاية المركزة القدرة  زيادةواالختبار واالستعداد ل

  12اعتباًرا من الساعة ومساًء.   11:59يونيو الساعة  14سارية المفعول حتى الحالية تظل اإلجراءات  - 3 رقم الخطوة

 :حزيران/يونيو 15صباًحا يوم 

 توصية فقط.  ةاإللزامي ةصبح العزلت    •

 .النقل العام دام وسائل د استخعن كماماتلل  اإللزامي  رتداءاال  ينتهي     •

 

والمرافق الصحية  في ألبرتا مستشفيات وزارة صحة ألبرتاوأي إجراءات أخرى لحماية المرضى في   رتداء الكماماتسيظل ا

 للوقاية من العدوى ومكافحتها.  وذلك كما هو مطلوب وزارة الصحة بألبرتاسارية من خالل سياسة   معهاالمتعاقد  

ولكن بعض التدابير في   حزيران/يونيو 30الرعاية المستمرة بحلول  دور في  كبير أطباء وزارة الصحة بألبرتاسيتم إلغاء أوامر  

المعايير والسياسات. وهذا يشمل الحفاظ على ممارسات مثل  مراعاة تطبيق أماكن الرعاية المستمرة ستظل سارية من خالل 

 .ارتداء الكماماتوبروتوكوالت تفشي المرض و األعراض،عزل السكان الذين تظهر عليهم 

 19-كوڨيدلقاحات 

سكان ألبرتا على تلقي جميع الجرعات التي يحق لهم الحصول   نُشجع  .19- كوڨيد التعايش مع   منألبرتا  مكنت تاللقاحات أساسية ل

 عليها. 



Classification: Public 
 

حجز  . حاتبدون موعد مسبق لألماكن المحددة إلعطاء اللقا  الحضورمن خالل تتوفر اللقاحات بسهولة في جميع أنحاء المقاطعة 

عن طريق االتصال بالرقم  أو (  Alberta Vaccine Booking System(ألبرتا ب اللقاححجز  بوابةأيًضا من خالل  المواعيد متاح

 المشاركة.ات أو الصيدلي 811

 ختبارات سريعة اال

  قم بزيارة ،توفر به االختبارات ت  موقع. للعثور على مجانًاسريعة الختبارات اال تواصل ألبرتا تقديم 

alberta.ca/CovidRapidTests .بطاقة ألبرتا للرعاية الصحية غير مطلوبة للحصول على مجموعة اختبار سريع . 

 استفسارات وسائل اإلعالم

 بويك  ڨـستي 

780-288-1735 

 وزارة الصحةب السكرتير الصحفي األول 

 

 
 

https://bookvaccine.alberta.ca/s/booking
https://www.alberta.ca/rapid-testing-at-home.aspx
mailto:%20Steve.Buick@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/recovery

