النوادي والمجموعات
معلومات حول اجتماعات  COVIDSafeللنوادي والمجموعات

عند االجتماع مع أعضاء ناديكم أو مجموعتكم ،كونوا  COVIDSafeللمساعدة في الح ّد من انتشار كوفيد:19-


اغسلوا أيديكم بانتظام لمدة  20ثانية على األقل ،باستخدام الماء والصابون أو استخدموا معقّم اليدين الذي يحتوي على  60في المائة على األقل من الكحول.



قوموا بتغطية أنفكم أو فمكم بمنديل ورقي عند العطس أو السعال ،ثم قوموا برميه واغسلوا يديكم .إذا لم يكن لديكم منديل ورقي ،اسعلوا أو اعطسوا في
مرفق/كوع يدكم أو أعلى ُك ّمكم.



احتفظوا بمسافة ال تقل عن  1.5متر بينكم وبين اآلخرين.



احملوا دائ ًما ك ّمامة عند مغادرة المنزل ما لم يكن لديكم سبب قانوني لعدم ارتدائها.



ارتدوا ك ّمامة عند الحاجة ،ما لم يُطبَّق إعفاء قانوني .قوموا بزيارة <www.coronavirus.vic.gov.au/face-masks-when-wear-face-
 >maskللحصول على مزيد من التفاصيل حول قيود الك ّمامات الحالية.



ال تلعقوا أصابعكم أو تتشاركوا بالطعام أو الشراب أو أي أشياء أخرى ،ألن ذلك سيساعدكم على الحفاظ على سالمتكم أنتم وعائلتكم.



ابقوا في المنزل إذا شعرتم بتوعّك واخضعوا للفحص إذا كان لديكم أي أعراض لكوفيد.19-

اجتماعات COVIDSafe
يمكن عقد االجتماعات في الداخل أو في الخارج .تختلف المتطلبات حسب المكان ،لذلك يجب على المجموعات االتصال بالمكان لفهم متطلبات COVIDSafe
ال ُمعيّنة الخاصة بهم .تنطبق القيود التالية على جميع األماكن:


إذا ت ّم حفظ السجالت إلكترونيًا <https://www.coronavirus.vic.gov.au/record-keeping-contact-tracing-information-
 ،>businessيجب على المنظمين تطبيق قاعدة  2متر ُمربّع .إذا ت ّم حفظ السجالت يدويًا ،فسيت ّم تطبيق قاعدة  4أمتار ُمربّعة applies
< .>https://www.coronavirus.vic.gov.au/four-and-two-square-metre-rulesوهذا لضمان وجود مساحة كافية للناس للحفاظ
على مسافة  1.5متر بينهم .ال توجد حدود على حجم المجموعات .انظروا أدناه للحصول على معلومات حول حفظ السجالت.



تخضع المناسبات في مسكن خاص لقيود التج ّمعات الخاصة الحالية للمنزل .ال يشمل هذا الحد األشخاص الذين يعيشون في المنزل أو األطفال دون سن
شهرا .تنطبق حدود التجّمع حتى إذا كنتم تعقدون اجتماعكم في الفناء الخلفي أو في المنطقة الخارجية من منزلكم .قوموا بزيارة
12
ً
< >https://www.coronavirus.vic.gov.au/social-gatheringsللحصول على تفاصيل حول حدود التج ّمعات االجتماعية الحالية.



إذا كنتم تستخدمون َمرافِق المجلس البلدي ،فيجب عليكم اتباع إرشادات  COVIDSafeالخاصة بهم.

هل تحتاج النوادي أو المجموعات إلى حفظ السجالت؟



ال يزال حفظ السجالت أداة مهمة للمساعدة في الحفاظ على سالمة والية فيكتوريا ولكي تبقى مفتوحة.
يجب أن ت َستخدِم األماكن وال َمرافِق المجتمعية خدمة  QRالمجانية لحكومة والية فيكتوريا أو نظام حفظ السجالت الرقمية المرتبط بواجهة برمجة
اعتبارا من  23نيسان/أبريل .2021
تطبيقات حكومة فيكتوريا
ً

متطوع مستع ّد دائما ً عند مدخل المكان لتسجيل
نصيحة :بالنسبة ألعضاء النادي والمجموعة الذين ليسوا على دراية بتقنية  ،QRيوصى بأن يكون هناك
ّ
المتطوع على جهاز رئيسي واحد .وسيسم هذا للمكان باستقبال المزيد من الضيوف حي سيكونون قادرين على اتباع
هؤالء األشخاص كضيوف ععند
ّ
قاعدة  2متر مربع.
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هل يمكن تقديم الطعام والمشروبات كجزء من اجتماع في النادي أو بعده؟
يمكن تقديم الطعام أو الشراب كجزء من اجتماع أو تج ّمع في النادي  ،لكن يجب مراعاة ما يلي للمساعدة في الحد من االنتشار المحتمل للفيروس.


ف ّكروا في أن تطلبوا من الناس إحضار طعامهم ومشروباتهم وأكوابهم وأوانيهم



إذا ت ّم توفير الطعام ،فتجنّبوا الطعام الذي يتطلّب أدوات مشتركة أو مالعق التقديم مثل األطباق ال ُمشتركة.



من األفضل لشخص واحد أن يقدّم أو يوزّ ع الطعام أو الشراب .على سبيل المثال ،يجب على شخص واحد التعامل مع ابريق الماء الساخن من أجل
تحضير الشاي وشخص آخر أو أشخاص آخرين يجب أن يكونوا مسؤولين عن تقديم الطعام.



لمساعدة الناس على الحفاظ على مسافة  1.5متر ،ال تشجعوا الناس على الوقوف في طوابير للحصول على المشروبات والطعام .فكّروا في استخدام
عالمات للمساعدة في التباعد الجسدي.



إذا كنتم تستخدمون عادة أدوات المائدة واألواني الفخارية القابلة إلعادة االستخدام ،فلن تحتاجوا إلى التغيير إلى أدوات يمكن التخلص منها.



يجب تنظيف األواني الفخارية وأدوات المائدة في غسالة األطباق على أعلى درجة حرارة أو يدويًا بالماء الساخن والمنظفات ثم شطفها بالماء الساخن
وتركها لتجف في الهواء .اغسلوا أو ع ّقموا يديكم قبل وضع أدوات المائدة في مكانها .يجب على الموظفين غسل أيديهم بالماء والصابون أو استخدام
مطهر كحولي لليدين قبل وبعد التعامل مع األواني الفخارية وأدوات المائدة المستعملة.

هل يحتاج الناس إلى ارتداء كمامات أثناء اجتماعات النادي؟
تعرفوا على نصائ الك ّمامات الحالية
يت ّم تحدي تعليمات حكومة فيكتوريا يخصوص الك ّمامات بانتظام ويجب اتباعها في االجتماعات والمناسباتّ .
<.>masks-https://www.coronavirus.vic.gov.au/face

العناصر المشتركة
يجب أن تكون جداول التنظيف الروتينية في مكانها الصحي لضمان تنظيف وتعقيم األسط والعناصر المشتركة  -مثل أوراق اللعب و Scrabbleوjong-mah
وكرات البوتشي .من الممكن شراء أوراق اللعب التي يمكن تنظيفها .يكفي مس هذه العناصر بمناديل معقّمة أو معقِّم إذا كان الماء الساخن والصابون غير متوفّرين.

السفر إلى اجتماعات النادي أو المجموعة
يجب عليكم ارتداء ك ّمامات مناسبة عند السفر في وسائل النقل العام أو سيارات األجرة أو السيارات المشتركة ،ما لم يكن لديكم سبب قانوني لعدم ارتدائها .يرجى
التأكد من ارتداء الك ّمامة طوال رحلتكم ،وممارسة النظافة الجيدة وعدم السفر إذا كنتم مرضى.
إذا كان ذلك ممكنًا ،يجب على الركاب الحفاظ على التباعد الجسدي ،وتنظيم سفرهم لتجنب أوقات الذروة المزدحمة واألخذ بعين االعتبار استخدام وسائل نقل بديلة.
هناك خدمات تنظيف إضافية عبر شبكة النقل العام ،باإلضافة إلى مط ّهرات األيدي في المواقف والمحطات ،للمساعدة في الحفاظ على سالمتكم أثناء السفر.
حيثما أمكن ،تج ّنبوا نقل الركاب الذين ال يعيشون في منزلكم في سيارتكم .إذا كنتم تسافرون في مركبة مع أشخاص ليسوا جز ًءا من أسرتكم:





يجب اتباع التباعد الجسدي ،كما يجب على الركاب الجلوس في المقعد الخلفي كلما أمكن ذلك.
يجب على الجميع ارتداء ك ّمامة مناسِبة ما لم يكن لديهم إعفاء قانوني.
زيادة التهوية .افتحوا النوافذ قدر اإلمكان وتجنّبوا استخدام مكيّف الهواء في وضع إعادة التوزيع.
ّ
نظفوا وعقّموا بانتظام األشياء واألسط التي يت ّم لمسها غالبًا في السيارة ،مثل مقابض األبواب.

To find out more information about COVID-19 and how to stay safe visit
< https://www.coronavirus.vic.gov.au/
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
2

Clubs and groups – information for COVIDSafe meetings – Arabic

OFFICIAL

For information in other languages, scan the QR code or visit

https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only
To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay
Service 13 36 77 if required, or email the Department of Health <COVID-19@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
.State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, February 2021 ©
)see earlier comment above about web addresses and translated materials (

Clubs and groups – information for COVIDSafe meetings – Arabic

OFFICIAL

3

