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إلى قادة وزعماء الجاليات الدينية األعزاء:
نشكركم على جهودكم المستمرة لمساعدة كندا على الحد من انتشار مرض كوفيد 19-في مجتمعاتنا المحلية .إن عملكم مهم لحماية مجتمعاتنا
المحلية ،وأود أن أغتنم هذه المناسبة ألعبر لكم عن تشكراتي الخالصة على ما بذلتموه من جهود من أجل تعزيز إجراءات الصحة العامة في
أوساط جاليتكم في هذا الظرف من الزمن.
نالحظ اآلن وجود منحى تصاعدي في عدد حاالت مرض كوفيد 19-في كندا ،وهذا االرتفاع في عدد الحاالت في العديد من مناطق كندا يدعو
إلى القلق .يلعب القادة والزعماء الدينيون دوراً أساسيا ً في توجيه جالياتهم الدينية في هذا الظرف .وبما أنني اآلن أُهيب بجميع الكنديين بأن
يتأقلموا ويتكيفوا مع ظروفهم وأنشطتهم من أجل الحد من انتشار مرض كوفيد 19-في األشهر المقبلة ،أود أن أتواصل معكم لطلب المساعدة
منكم.
أريد أن أتواصل معكم اليوم ألن العديد من الحاالت والبؤر التي تم اإلبالغ عنها كانت لها صلة بالتجمعات مثل حفالت الزفاف والجنائز
وغيرها من التجمعات الدينية واالجتماعية .إضافة إلى ذلك ،فإن الطقس واألعياد السنوية واألنشطة األخرى التي تجمع الناس داخل المنازل
والب نايات في هذا الوقت من العام من شأنها أن تزيد من خطر انتشار الفيروس.
كما أود أن أُذكركم اليوم بالوسيلة التي أعدتها الهيئة الكندية للصحة العامة " وسيلة التقليل من المخاطر الخاصة بالتجمعات والمناسبات" ،التي
أرشدتكم إليها في شهر يوليو/تموز والتي تهدف إلى مساعدة األفراد والجماعات والمنظمات في تقييم المخاطر المرتبطة بتخطيط وتنظيم
واستضافة التجمعات والمناسبات أثناء جائحة كوفيد .19-كما تُوفر هذه الوسيلة أمثلة عن اإلجراءات التي قد تُقلل من خطر انتشار مرض
كوفيد .19-كما أود أن أضيف كذلك بأنه رغم أن سلطات الصحة العامة في المقاطعات واألقاليم والمدن تضع حداً أقصى لعدد األشخاص
الذين يمكنهم أن يحضروا التجمعات ،فيجب عليكم أن تُحددوا عدداً أقل من العدد المسموح به تماشيا ً مع مستوى انتقال العدوى داخل جماعتكم
ونوع التجمع وظروف ومكان التجمع.
إن الطقس البارد وقضاء فترات طويلة داخل المنزل قد يكون سببا ً في اإلحساس بمشاعر الحزن والضغط واالرتباك والقلق .وستستمرون أنتم
ومنظماتكم في تقديم الدعم النفسي والمعنوي الصحي الضروري لجالياتكم .كما يتوفر الموقع اإللكتروني  Canada.ca/coronavirusعلى
مجموعة واسعة من موارد الصحة النفسية والدعم للكنديين ،بما في ذلك موقع. Wellness Together Canada portal :
شكراً لكم مرة أخرى على مجهوداتكم التي بذلتموها في مساعدة كندا على الحد من انتشار مرض كوفيد 19-في جالياتكم .لالطالع على
المزيد من المعلومات حول استجابة كندا لجائحة كوفيد ،19-بما في ذلك موارد التوعية ووثائق التوجيه واإلرشاد ،الرجاء زيارة الموقع
اإللكتروني.Canada.ca/coronavirus :
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واالحترام.
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