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 2021 كانون األول /الخامس من دیسمبر

إلى: جمیع المقیمین وأصحاب العمل وأصحاب األعمال والمشغلین واألفراد المسؤولین عن التجمعات المنظمة في منطقة وندسور إسیكس، 
 .وندسور إسیكس نطقةوالتي تخدمھا الوحدة الصحیة في م

 وندسور إسیكس نطقةلصحة، الوحدة الصحیة في مل: د. شانكر نیساثوراي ، القائم بأعمال المسؤول الطبي صادر عن

إسیكس، -وندسور نطقةإسیكس التي تخدمھا الوحدة الصحیة لم-لى منطقة وندسور) ع 19 (كوفید كورونا فیروسلعبء غیر المتناسب لـنظرا ل
الوحدة الصحیة  خطاب التعلیمات الصادر عن مكانیحل خطاب التعلیمات ھذا و. كورونا فیروسھذه التعلیمات للتحكم في انتشار صدر فإنني أ

 .2021 تشرین األول/أكتوبر في الرابع منألصحاب األعمال والمشغلین  إسیكس-لمنطقة وندسور

أونتاریو  الئحةھذه التعلیمات وفًقا ل أُصدرفإنني ، إسیكس-وندسورالوحدة الصحیة لمنطقة  بصفتي مسؤول طبي باإلنابة عن الصحة في
إسیكس -وندسور عند القیام بذلك، فإنني أوعز إلى جمیع المقیمین فيو ).364/20أونتاریو  الئحة( 3قواعد المناطق في الخطوة و، 364/20

العتماد المتطلبات اإلضافیة التالیة التي  )364/20أونتاریو  الئحة( لھا بالفتح بموجب مسموحأو األشخاص المسؤولین عن شركة أو منظمة 
 .في التاریخ المنصوص علیھ أدناه وحتى إشعار آخر نافذةتتجاوز اللوائح اإلقلیمیة ال

 :صدر التعلیمات التالیةصباًحا وحتى إشعار آخر، أ 12:01، الساعة  كانون األول (دیسمبر) العاشر منالجمعة، اعتباًرا من یوم 

 

 :2020لعام كورونا) فیروس لفتح أونتاریو (استجابة مرنة امتثال عام لألعمال التجاریة والمنظمات المفتوحة بموجب قانون إعادة . 1

واللوائح  2020لعام ) 19كورونا فیروس (استجابة مرنة لالتدابیر لالمتثال لجمیع المتطلبات في قانون إعادة فتح أونتاریو  كل اتخاذ (1)
 اإللكتروني على إسیكس-الوحدة الصحیة لمنطقة وندسور المحلیة المنشورة على موقع 22الفصل  أوامرذات الصلة وجمیع 

.https://www.wechu.org 

العمال بانتظام، مرة واحدة على األقل  ) مع364/20أونتاریو  الئحة(في مراجعة خطط السالمة في مكان العمل (على النحو المبین  (2)
 :وإجراء التعدیالت حسب الحاجة. یجب توثیق ھذه االجتماعات وتضمین عناصر البیانات التالیة شھریا

 نوأ. الحاضر

 ب. موعد االجتماع

 ج. ملخص المناقشة

  

في المنظمة.  انتقال الفیروسبشكل معقول، لتقلیل عدد العمال المعرضین لخطر وحیثما كان ذلك ممكنًا  العمل عن بعدالعمال من تمكین  (3) 
 :من خالل قدر اإلمكان ذلك، الحد من تجمع الموظفین إضافة إلى

 . استخدام الخیارات االفتراضیة لالجتماعات؛أ

 . ونیشربقد یأكل فیھا العمال / أو  في غرف الغداء/ غرف االستراحة باإلضافة إلى األماكن األخرى التي جسدي. ضمان التباعد الب

 .ظمةتغیر منجبات غداء أو استراحات و -ج
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 عند فحص السریعومنع أي شخص یفشل في ال 364/20أونتاریو  للوائح ضمان الفحص النشط لجمیع الموظفین و / أو المستفیدین وفقًا  (4)
 .الدخول / الحضور

 ) من4، القسم الفرعي (1شروط بموجب الجدول تنطبق علیھتأكد من أن جمیع المستفیدین والموظفین یرتدون غطاء الوجھ ما لم ال (5) 
 .364/20أونتاریو  الئحة

العین  التي تحمي الحمایة الشخصیة ارتداء معدات نیالموظفعلى التأكد من أنھ باإلضافة إلى غطاء الوجھ، یجب ) 5(النقطة . باإلضافة إلى أ
 .364/20أونتاریو  الئحة ) من7القسم الفرعي (،1(مثل النظارات الواقیة، واقي الوجھ) وفقًا للجدول

 

 الحتفاظا )اكورون سلفیرو(استجابة مرنة  2020حالیًا بموجب قانون إعادة فتح أونتاریو لعام  منھا أماكن العمل / الشركات المطلوب  (6)
 بقائمة بالحضور (الزوار والمستفیدین والعمالء) إلى مكان العمل (على سبیل المثال، الصالونات والمطاعم والحانات) بما في ذلك االسم

الوحدة الصحیة لمنطقة  من مسؤول ا عند الطلبفور إسیكس-الوحدة الصحیة لمنطقة وندسور القائمة إلىتقدم  أنعلیھا و االتصال معلوماتو
 .إسیكس-وندسور

 .والمصورین وما إلى ذلك مناسباتالنظمي ي الموسیقى ومروجمطرف ثالث من . یشمل ذلك أ

قانون إعادة فتح أونتاریو لعام إلثبات حالة التطعیم عند االقتضاء، وفقًا للتعلیمات المنصوص علیھا في  إجراءاتتأكد من وجود ال) 7(
2020. 

 التجمعات. 2

 ، لن یحضر أي شخص،364/20أونتاریو  الئحة   من 3وفقًا للجدول   )1(

 تجمع اجتماعي یضم أكثر من ،أي ب) (

 ، أوداخل المبانيأشخاص إذا كان التجمع  10. أ

 .في األماكن المفتوحةشخًصا إذا كان التجمع  25. ب

) على التجمعات االجتماعیة المرتبطة بحفل زفاف أو جنازة أو طقوس أو مراسم دینیة، مثل 1(في ال تنطبق حدود التجمع المحددة أعاله  )2(
 .زفافاستقبال الحفل 

 دینیة أو مراسم: سوطقیجب أن تكون التجمعات المرتبطة بزفاف أو جنازة أو  2.1

 ؛طوابیر المستقبلین وجودأ) عدم السماح ب

 مقاعد مخصصة لجمیع الحاضرین؛وجود ب) ضمان 

لھم وتناول الطعام أو  ةعد المخصصافي المق ، ما عدا عند الجلوسطوال الوقتج) التأكد من ارتداء جمیع الحاضرین كمامة أو غطاء للوجھ 
 الشراب ؛ و

 التباعد الجسدي.محدودة بعدد األفراد الذین یمكنھم الحفاظ على  سعةد) ضمان أن ال
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واستبعاد أي شخص یفشل في  364/20أونتاریو  الئحة اجتماعیًا على النحو المحدد في فحص جمیع األشخاص الذین یحضرون تجمعًا )3(
 .حصالف

 .وحدة الصحة العامة ھا منتجمع اجتماعي بما في ذلك االسم ورقم الھاتف وإتاحتھا فور طلبأي االحتفاظ بقائمة بجمیع الحاضرین في  )4(

، ال ال الحصر حفالت األعیاد، بما في ذلك على سبیل المثافتراضیا صاحب العمل للموظفین التي ینظمھاالتجمعات االجتماعیة  عقد) 5(
 لتجنب تجمعات أكبر من األفراد.

  

أونتاریو  الئحة من 2مرافق الرقص) وأماكن االجتماعات والمناسبات (على النحو المحدد في الجدول التي تخلو من المطاعم والحانات (. 3
364/20: ( 

ونشر الفتات مرئیة تشیر إلى عدد األفراد  جسديلتمكین التباعد ال ٪ من المساحة اإلجمالیة50 بنسبةداخل المباني السعة  تحدید  )1(
 .المسموح بھ بناًء على ھذا الحد

 

 :ھذا خطاب التعلیماتلغرض و

 

منشأة، الشركة أو الأو المنشأة، أو جزء من  شركةلللطاقة االستیعابیة ل٪ من الحد األقصى 50من خالل أخذ  ٪"50بنسبة السعة "یتم تحدید 
(قانون مكافحة الحرائق)، والتي تم إجراؤھا بموجب قانون الحمایة والوقایة  213/07حسب االقتضاء، كما ھو محسوب وفقًا لالئحة أونتاریو 

 .1997لسنة  من الحرائق

یمكن اإلجابة على أسئلة و .فیروس كوروناأي عوامل خطر لئلة الفحص لتحدید یعني عملیة اإلجابة على مجموعة من أس الفحص النشط""
، یجب أن تتضمن ھذه العملیة وعلى أقل تقدیرالفحص باستخدام أداة ورقیة أو إلكترونیة أو قد یتم طرح األسئلة مباشرة من قبل فاحص معین. 

 :ھنا الموجودة العمال والموظفین في أونتاریو فیروس كوروناالسؤال الموجود في أداة فحص 

. /19.ontario.ca/screening/worker-https://covid 

یعني أي موظف أو مقاول مستقل (بما في ذلك "الوكاالت المؤقتة أو المدیر أو المسؤول أو المالك أو الشریك أو المساھم أو  العامل""
 ).المتطوع أو الطالب أو أي شخص آخر یشارك في األعمال التجاریة أو النشاط التنظیمي في مكان العمل

 موقع أو شيء یعمل فیھ العامل أو بالقرب منھ.یعني أي أرض أو مبان أو مركبة عمل أو  "مكان العمل"

 

 .یعني أي فرد من الجمھور لیس موظفًا أو عامًال في مكان العمل المستفید""

في  19فیروس كورونا في خطاب التعلیمات ھذا ھو وفقًا لمتطلبات اإلطار التنظیمي ل "غطاء الوجھ"أو  "كمامة"الأي إشارة إلى إن 
الكمامة والذي یتطلب یجب ارتداء   2020لسنة  19فیروس كورونا (استجابة مرنة لـ إعادة فتح أونتاریومقاطعة أونتاریو، بموجب قانون 

 ."یغطي الفم واألنف والذقن حیثأو غطاء الوجھ "ب
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 الئحةالمحددة بموجب خطاب التعلیمات ھذا وفقًا لوتلك  )364/20أونتاریو  الئحة( أونتاریو الئحة بموجب لمتطلباتلعدم االمتثال إن 
 .بموجب قانون إعادة فتح أونتاریو والتي قد یكون الفرد و / أو الشركة أو المنظمة مسؤوالً عنھا مخالفةیعتبر  364/20أونتاریو 

 

 ،المخلص

 

 

 

 M.D. MPH ،F.R.C.P.Cدكتور شانكر نیساثوراي، 

 القائم بأعمال المسؤول الطبي للصحة


