أعزائي قادة المجتمع المحلي الديني
أتواصل معك اليوم ﻷشكركم على جهودكم إلى يومنا هذا في مساعدة كندا على تأخير انتشار "كوفيد  "١٩في
مجتمعاتنا المحلية .خﻼل اﻷسابيع القليلة الماضية  ،شهدنا زيادة ً في عدد حاﻻت "كوفيد  "١٩في كندا .وللحد من
انتشار "كوفيد  "١٩في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البﻼد  ،طلبت الحكومات ومسؤولو الصحة من العا ﱠمة
تبني التباعد اﻻجتماعي .وهذا يعني البقاء في المنزل وتجنب اﻻزدحام واﻻمتناع عن التحية اﻻجتماعية الشائعة مثل
المصافحة .هذه إحدى أكثر الطرق فعاليةً للح ِ ّد من انتشار المرض أثناء تﻔشي الوباء .
وما أطلبه منكم هو اتباع نصيحة سلطات الصحة العامة على المستوى المحلي ومستوى المقاطعة واﻹقليم وذلك فيما
يتعلق بالتباعد اﻻجتماعي واﻻلتزام بالقيود المﻔروضة على التجمعات العا ﱠمة ،والتي من شأنها ،على وجه اﻻحتمال،
أن تشمل تعليق جميع الخدمات المعتادة بصورةٍ منتظم ٍة في الوقت الحالي.
يشمل التباعد اﻻجتماعي الحﻔاظ على محيط حماي ٍة حول أنﻔسنا بمساف ٍة قدرها مترين ،وهي المسافة التي يمكن أن
الملوث بالﻔيروس بسبب السعال أو العطاس .فقط من خﻼل التباعد اﻻجتماعي يمكننا حماية
ينتشر فيها الرذاذ
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بمرض معدي.
عرضةً لخطر اﻹصابة
ٍ
قد يرغب العديد من أعضاء المجتمع المحلي في انتهاز هذه الﻔرصة ﻻستضافة تجمعا ٍ
ت صغيرةٍ في منازلهم
ق متعددة اﻷغراض .وأنا أحضﱡكم على تﻔعيل دوركم القيادي لتثبيط القيام بمثل
وشققهم ،وغرفهم المخصصة كمراف ٍ
المصلّين ومجتمعاتكم المحلية.
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هذه التجمعات ،وذلك من أجل حماية
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إنني على دراي ٍة تام ٍة بأن هذا اﻷمر ليس باﻷمر السهل .فهذه اﻷوقات هي أوقاتٌ عصيبة تُخيِّ ُم عليها الشكوك
والتساؤﻻت بالنسبة للكثيرين ومن المحتم ِل أن يلجأ العا ﱠمة في مجتمعاتكم المحلية إلى عقيدتهم بغرض الترابط
صدد اﻻستمرار في القيام بدوركم القيادي وتشجيع جميع أفراد مجتمعكم المحلي
والتماسك .وأنا أطلب منكم في هذا ال ﱠ
على البقاء في المنزل .لقد بثﱠت فيني رؤيتي للعديد من القادة الدينيين عبر كندا ممن تبﱠنوا خيارات بديلة مبتكرة
للتواصل مع مجتمعاتهم المحلية روح الحماس والشجاعة ،بد ًءا من تقديم الخدمات عبر اﻹنترنت إلى استخدام وسائل
وكلّي أمل ٌ أن أرى المزي َد من هذه المبادرات في طريق الثبات على اﻻستمرار في جهودنا
التواصل اﻻجتماعي.
ِ
الجماعي ِة للح ِ ّد من انتشار "كوفيد  "١٩على مستوى المجتمع المحلي.
ﻻ يسعنا إﻻ التصدي لهذا التحدي "كوفيد  "١٩في بﻼدنا من خﻼل دعمكم وريادتكم.
للمزيد من المعلومات حول تصدي كندا لـ "كوفيد  ،"۱۹بما في ذلك موارد التوعية ووثائق التوجيه ُ ،يرجى زيارة
Canada.ca/coronavirus.
شكرا ً لكم،
الدكتورة تيريزا تام  ،كبيرة المسؤولين الطبيين لدى وزارة الصحة العامة في كندا

