ُمل َّخص التغييرات على القيود
Summary of changes to restrictions - Arabic

ماذا يجب عليك أن تتذكَّر
• يجب عليك ارتداء غطاء الوجه عند مغادرة المنزل.
• إذا كانت لديك أعراض فيروس كورونا (19ـ ،)COVIDمهما كانت خفيفة ،يجب عليك إجراء الفحص.
• إذا شعرت بالمرض فعليك البقاء في المنزل.
مترا.
• حافظ على مسافة بدنيّة آمنة تفصلك عن اآلخرين ال تق ّل عن ً ١،٥
ي أو داخل مرفقك.
• اغ ِسل يديك واسعل أو اعطس في منديل ورق ّ
التجول من  ٨مسا ًء إلى  ٥صبا ًحا.
• يُعمل اآلن بقيود المرحلة ( )٤في ضواحي  Melbourneويشمل ذلك حظر
ُّ
• يُعمل اآلن بقيود المرحلة ( )٣في أرياف فكتوريا والتي تشمل ناحية .Mitchell Shire
صحة في الوالية ( )Chief Health Officerالقيود إذا تغيرت الظروف.
• قد يُغ ِيّر مسؤول ال ّ

أغطية الوجه
يجب على كل شخص في فكتوريا بلغ  ١٢سنة من العمر ارتداء غطاء الوجه عند مغادرة المنزل إالَّ إذا كان لديه
بر ًرا قانونيًا لعدم ارتدائه ،على سبيل المثال:
ُم ِ ّ
ي في الوجه أو مشكلة في التنفُس
ي كمرض جلد ّ
• إذا كنت تعاني من وضع طب ّ
• إذا كنت داخل السيّارة ،إما لوحدك أو برفقة أحد أفراد أسرتك
• إذا كنت تقوم بتمارين رياضيّة شديدة ،لكن رغم ذلك يجب أن تحمل معك غطاء الوجه.

القيود الحالية :المرحلة ( )٤ــ ضواحي

Melbourne

يُعمل اآلن بقيود المرحلة ( )٤في ضواحي .Melbourne
در َجت هذه التغييرات لخفض عدد األشخاص الذين يغادرون منازلهم ويتنقلون في أرجاء فكتوريا.
لقد أ ُ ِ
التجول في ضواحي  Melbourneمن الساعة  ٨مسا ًء إلى  ٥صبا ًحا م ّما يعني إنه ليس بوسعك
لقد فُ ِرض حظر
ُّ
صرح لهم بالعمل
مغادرة منزلك بين الـ  ٨مسا ًء و  ٥صبا ًحا .يُسمح فقط بمغادرة المنازل لألشخاص ال ُم َّ
وألسباب صحيّة ضروريّة أو للرعاية أو السالمة.
ولمبررات إنسانيّة
ي وقت إالَّ ألسباب الرعاية
ّ
ال يُسمح لك باستقبال الزوار في منزلك أو بزيارة اآلخرين في أ ّ
إستثنائيّة.
برر مغادرتك المنزل:
خالل النهار من الـ  ٥صبا ًحا إلى  ٨مسا ًء ،هناك أربعة أسباب فقط ت ُ ِ ّ

التسوق لشراء المواد الغذائيّة أو ألسباب ضروريّة أخرى
.١
ُّ

• يمكنك أن تنتقل مسافة  ٥كلم فقط بعيدًا عن منزلك .وإذا كانت أقرب المحالت تبعد أكثر من  ٥كلم عن
منزلك ،يمكنك حينئ ٍذ الذهاب إلى أقرب المحالت .وبالنسبة للبعض فإن أقرب المتاجر لشراء الطعام والسّلع
والخدمات المالئمة لثقافتهم قد تكون أبعد مسافة من  ٥كلم ،وفي هذه الحالة يمكنك اإلنتقال أكثر من  ٥كلم
إلى أقرب هذه المتاجر.
مرة واحدة في
• ال يمكن سوى لشخص واحد مغادرة المنزل لشراء األطعمة أو المواد الضروريّة األخرى ّ
قادر على اإلعتناء
اليوم .يمكنك أن تصطحب طفالً واحدًا أو أكثر إذا كان الشخص اآلخر في منزلك غير ٍ
بهم في غيابك.
 .٢التمارين الرياضيّة

مرة واحدة في اليوم ولساعة واحدة فقط ويجب أالَّ تنتقل
• يجب أن تقتصر تمارينك البدنيّة خارج المنزل على ّ
مسافة أكثر من  ٥كلم لممارسة التمارين البدنيّة .ويجب أالَّ تستعمل السيّارة لممارسة التمارين ــ إالَّ إذا كانت
لديك صعوبات في الحركة أو ألسباب تتعلّق بالسالمة.
• يجب أن تمارس التمارين البدنيّة لوحدك فقط أو مع شخص آخر ـ أكان يسكن هذا الشخص معك أم ال وإذا
ي أمر تعتني بطفل صغير أو عدّة أطفال أو شخص ال يُمكن أن يُترك بدون مراقبة فيمكن أن
كنت والدًا أو ول ّ
تصطحبهم معك عند مغادرتك المنزل لممارسة الرياضة.
الطبي
 .٣لتقديم الرعاية أو لظروف إنسانيّة إستثنائيّة أو طلبًا للعالج
ّ

• يمكنك مغادرة المنزل للحصول على الرعاية الصحيّة أو لحضور المواعيد الطبيّة.
• يمكنك مغادرة المنزل للعناية بشخص مريض أو ُم ّ
سن قريب أو للعناية بشخص آخر.
ي.
ي الضرور ّ
• يمكنك مغادرة المنزل لمرافقة شخص ما من أجل العالج الطب ّ
ي.
• يمكنك أن تأخذ حيوانك األليف دإلى الطبيب البيطر ّ
 .٤العمل أو الدراسة

وستضطر الكثير من األعمال التجاريّة في
تستمر في ذلك.
• إذا كان بإمكانك العمل من المنزل ،يجب أن
ّ
ّ
صرح لها بذلك.
ضواحي  Melbourneإلى اإلغالق.
وستستمر بالعمل فقط تلك المحالت والخدمات ال ُم َّ
ّ
• الدراسة في قطاع  TAFEوفي الجامعات يجب أن يت َّم عن بُعد.
أسباب أخرى لمغادرتك المنزل:

• إذا كانت هناك حالة طارئة.
• لزيارة شريك حياتك لكن يجب أن تنتقل من وإلى منزل الشريك ما بين  ٥صبا ًحا و ٨مسا ًء.
سم احتضان األطفال.
• إذا كانت لديك ترتيبات بشأن تقا ُ
ي أو عنف من ِقبَل شخص آخر وأنت عُرضة للخطر .إذا أوقفتك الشرطة ،عليك
• إذا كان هناك عنف عائل ّ
إخبارهم بأنك تخشى على سالمتك وال تشعر بالسالمة في المنزل وسيقومون بمساعدتك .اتّصل بِـ safe
 stepsعلى  1800 015 188أو بالبريد اإللكتروني  safesteps@safesteps.org.auللحصول على المساعدة
على مدار الساعة يوميًا.
ي لعدم القيام بذلك .اغ ِسل
إذا احتجت لمغادرة المنزل ،يجب عليك ارتداء غطاء الوجه إن لم يكن لديك سبب قانون ّ
يديك دائ ًما بالماء والصابون قبل مغادرتك المنزل وعند العودة ،وأيضًا عند وضع ونزع غطاء وجهك .وحافظ على
مترا.
مسافة بدنيّة فاصلة بينك وبين اآلخرين ال تق ّل عن ً ١،٥
إذا ظننت أنّك ُمصاب بفيروس كورونا (19ـ ،)COVIDيمكنك مغادرة المنزل إلجراء الفحص لكن يجب أن تعود
بعدئ ٍذ إلى منزلك مباشرة وأن تعزل نفسك لحين حصولك على نتيجة سلبية.
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إذا اتَّبعنا ك ّل األنظمة ،سنتم ّكن من وقاية أسرتنا وأصدقائنا والمجتمع.

القيود الحال ّية :المرحلة ( )٣ــ أرياف فكتوريا
اعتبارا من الساعة  ١١:٥٩من مساء األربعاء  ٥آب/أغسطس بالنسبة ألرياف
يُعمل بموجب قيود المرحلة ()٣
ً
تبرر مغادرتك المنزل:
فكتوريا وتشمل ناحية  .Mitchell Shireوهناك أربعة أسباب فقط ِ ّ
التسوق لشراء األغذية أو المواد الضروريّة األخرى.
.١
ُّ
ي.
 .٢لتقديم الرعاية أو ألسباب إنسانيّة إستثنائيّة أو سعيًا للحصول على العالج الطب ّ
 .٣للتمارين الرياضيّة أو الترفيهيّة في الهواء الطلق (في الخارج مع شخص واحد آخر فقط أو أفراد أسرتك).
 .٤العمل أو التعليم إذا تع َّذر عليك العمل أو الدراسة من المنزل.
الزوار في منزلك أو زيارة اآلخرين إالَّ للرعاية أو ألسباب إنسانيّة إستثنائيّة.
ال يمكنك استقبال ّ
تنطبق القيود أيضًا على األنشطة والمواقع ضمن هذه النواحي:
• المطاعم والمقاهي يقتصر عملها على خدمة التايك أواي والتوصيالت المنزليّة
• الحانات والبارات واألندية ُمغلقة بإستثناء تقديم الطعام أو الكحول وفق خدمة التايك أواي.
ّ
• خدمات التجميل والعناية الشخصيّة ُمغلقة بإستثناء ّ
والحالقين
محالت تصفيف الشعر
• المكتبات العا ّمة والمراكز ال ُمجتمعيّة ومراكز الرياضة ومواقع إقامة الزائرين والسيّاح ُمغلقة
• المعارض والمتاحف والمواقع التاريخيّة وحدائق الحيوان ومالعب ومج ّمعات ومالهي األطفال ومراكز
درجات والميادين
ألعاب األطفال والسينمات الداخليّة وفي الهواء الطلق ومواقع الحفالت والمسارح وال ُم ّ
واإلستادات الرياضيّة والكازينوهات ومواقع لعب القمار ُمغلقة.
• المرافق الرياضيّة الداخليّة وفي الهواء الطلق بما فيها صاالت الرياضة ومرافق التدريب وأحواض
مدربهم.
ي في الهواء الطلق شرط أالَّ يتجاوز
مشار َكيْن اثنين مع ّ
ِ
السباحة ُمغلقة .يُسمح بالتدريب الشخص ّ
• تقتصر األعراس على خمسة أشخاص (الزوجين وشاهدين والمأذون).
• يقتصر العدد في الجنازات على  ١٠مشيّعين زائد المسؤولين عن إجراء ترتيبات الجنازة
• األعراس أو الجنازات التي تُعقد في المنازل الخاصة تقتصر على أفراد المنزل زائد األشخاص الذين
يقومون بترتيبات المناسبة.
ّ
البث عبر اإلنترنت فقط .والح ّد األقصى لحضور اإلحتفال أو
• اإلحتفاالت الدينيّة والعبادة تقتصر على
الخدمة هو  ٥أشخاص.
سن ومرافق اإلعاقة .إذا كنت
• هناك حدود مفروضة على عدد الزوار في المستشفيات ودور رعاية ال ُم ً
متوع ًكا أو تنتظر نتائج فحص فيروس كورونا (19ـ )COVIDيجب عليك عدم زيارة هذه األماكن والمرافق.

النصيحة لكل سكان فكتوريا
للمساعدة في الحفاظ على سالمة أنفسنا ومجتمعاتنا ،يجب أن نكون جميعنا مسؤولين .ويشمل ذلك:
• إذا كنت مريضًا ،إلزم منزلك .ال ُ
تزر العائلة أو تذهب إلى العمل.
• إذا كانت لديك أعراض فيروس كورونا ،مهما كانت خفيفة ،يجب عليك إجراء الفحص.
• إذا كان بوسعك العمل من المنزل ،يجب عليك القيام بذلك.
سا من خارج أسرتك ومنزلك ،يجب أن تحافظ على مسافتك الفاصلة ــ ال مصافحة وال
• إذا قابلت أنا ً
معانقة .وسيُساعد ذلك على حماية الذين تحبّهم.
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• اغ ِسل يديك بالماء والصابون ،واسعل واعطس في منديل ورقي أو داخل مرفقك وحافظ على مسافة آمنة
مترا.
تفصلك عن اآلخرين ال تق ّل عن ً ١،٥
مبرر قانوني لعدم إرتدائه.
• يجب عليك ارتداء غطاء الوجه عند مغادرتك المنزل إالَّ إذا كان هناك ِ ّ
قد يُغ ِيّر مسؤول الصحة في الوالية ( )Chief Health Officerالقيود إذا تغيّرت الظروف.

الدعم متوافر
تتوافر دفعة ماليّة قدرها  ١٥٠٠دوالر لدعم العمال في فكتوريا الذين ُ
ش ِ ّخص لديهم فيروس كورونا (19ـ )COVIDأو
ُ
ّ
قربين لحالة ُمثبتة .وقد مدَّدت حكومة فكتوريا هذا البرنامج للتأكد من إنه عند خضوع الشخص المؤهل
ال ُمخالطين ال ُم َّ
لفحص فيروس كورونا فإنه سيت ّمكن من الحصول على دفعة داعمة قدرها  ٣٠٠دوالر لمساعدته على البقاء في
ّ
بخط فيروس كورونا الساخن على 1800 675 398
المنزل لحين صدور نتائج الفحص .للمزيد من المعلومات اتصل
ً
ي ،اتّصل أوال بخدمة  TIS Nationalعلى .131 450
(على مدار الساعة) وإذا كنت بحاجة إلى مترجم شفه ّ
إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يشعر بالقلق أو الخوف فإن الدعم متوافر ــ اتّصل بخط  Lifelineعلى 13 11 14
ي ،اتّصل أوالً بخدمة TIS National
بمؤسسة  Beyond Blueعلى  .1800 512 348وإذا كنت بحاجة إلى مترجم شفه ّ
على .131 450

أو

إذا كنت تشعر بالعُزلة نتيجة لفيروس كورونا (19ـ )COVIDيمكنك أيضًا اإلتّصال بخط فيروس كورونا السّاخن
متطوع من Australian Red Cross
(19ـ )COVIDعلى  1800 675 398واضغط على ( .)٣وسيُحال اتّصالك إلى
ّ
والذي سيقوم بربطك مع خدمات الدعم المحليّة.

على الرقم  coronavirus 2(1800 675 398إذا كنت تشعر بالقلق ،اتصل بالخط الساخن لفيروس كورونا
 TIS Nationalإذا كنت بحاجة إلى مترجم ،اتصل بخدمة
يرجى االحتفاظ برقم الطوارئ ( )000للحاالت الطارئة فقطعلى الرقم 450 131
To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay Service 13 36
77 if required, or email Emergency Management Communications
<covid-19@dhhs.vic.gov.au>.
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