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 ةروطخ رثكأ تافعاضم وأ ضرمب ةباصإلل نوضرعملا صاخشألا
 19-دیفوك ضرم ةجیتن
 .19-دیفوك ضرم ةجیتن ةروطخ رثكأ تافعاضم وأ ضرمب ةباصإلل مھریغ نمً ةضرع رثكأ مھ صاخشألا ضعب

 :ةیلاتلا تالاحلا يف تنك اذإ ةباصإلا رطخل رثكأً اضرعم نوكت نأ كنكمی

 )60 نس دعبً اصوصخ ،نمزلا نم دقع لك عم رطخلا دادزی( نسلا رابك صاخشألا نم تنك اذإ •
 لماح تنك اذإ •
  Down نواد ةمزالم كیدل •
  اھذخأب تحُصن يتلا 19-دیفوك حاقل تاعرج عیمج ىلع لصحت مل •
 :اھیف امب ،ةنمزم ةیبط ةلاح نم يناعت تنك اذإ •

o داح ىلإ لدتعم( وبرلا( 
o فرخلا 
o يركسلا ءادلا 
o بلقلا ضرم 
o مدلا طغض عافترا 
o ىلكلا ءاد 
o دبكلا ءاد 
o يوئر ضرم 
o ةطلج 

 :تنك اذإ كلذ يف امب ،ةعانملا صوقنم •
o ناطرسلا لثم ةیبط ةلاح نم يناعت 
o يئایمیكلا جالعلا لثم ،ةعانملا نم صقنت ةیودأ لوانتت 
o مدلل ةیعذج ایالخ عرز وأ بلص وضع عرزل ةیلمع تیرجأ 

 )رثكأ وأ 40  [BMI] كمسج ةلتك رشؤم ناك اذإ( ةنمسلا نم يناعت •

 :لثم ىلعأ 19-دیفوك ضرم ىودع لقن رطخ اھیف نوكی ةطشنألاو نكامألا ضعب كانھ

 :نكامألا •
o ةمحدزملا 
o ةئیدر ةیوھت تاذ  

  :ةطشنألا •
o قیمعلا سفنتلاو ،خارصلاو ،ءانغلا لمشت يتلا 
o ةماعلا نكامألا يف بارشلاو لكألا لثم ،كلزنم جراخ سانلا نیب نوكت امدنع كتمامك ةلازإ كنم بلطتت.  
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 ضعب ىلإ اھضعب مضتو ةماعلا ةحصلل ةیدرف تاءارجإ ةدع عبتت نأ كیلع بجی ،ىلعأ ةباصإلل ضرعتلا رطخ نوكی امدنع
  :لثم

 كل ةحاتم ةمامك وأ سفنتلا عانق لضفأو دوجأ ءادترا •
 ةروطخلا ةیلاعلا نكامألا يف ھیضقت يذلا تقولا نم للقت وأ بنجتت نأ كیلع •
 ولو مظتنم لكشب باوبألاو ذفاونلا حتفب كلذو كرتشملا نكسلا ناكم يف وأ كلزنم يف ةیوھتلاو ءاوھلا ةدوج نیسحت •

  .ةرم لك قئاقد عضبل
 رشابملا كلزنم يف نیرخآلا صاخشألا نیبو كنیب ةنكمم ةیدسج ةفاسم ربكأ كرت •
  .نیدیلا لسغ ىلع ةبظاوملا •

  :نییلاتلا صاخشألا عم نكامألا ةكراشم وأ ةطلاخم بنجت

 19-دیفوك ضرم ضارعأ مھیدل نیذلا وأ نیباصملا •
 19-دیفوك سوریفل اوضرعت دق امبر وأ اوضرعت يذلا صاخشألا •

 تاءارجإ عیمج عبتاو ناكملا كلذ يف ھیضقت يذلا تقولا نم للقت نأ كیلعف ،كرتشم ناكم يف دجاوتللً ارطضم كسفن تدجو اذإ
 عانق نكی مل اذإو .دیج لكشب عوضوم سفنت عانق ءادترا كلذ لمشیو ،19-دیفوك سوریف راشتنا رطخ نم دحلل ةماعلا ةحصلا
 ءادترا كیلع بجیف ،امھنم يأ داجیإ كیلع رذعت اذإو .دیج لكشب ةعوضوم ةیبط ةمامك يدترت نأ كیلعف ً،احاتموً ارفوتم سفنتلا
  .حیحص لكشب ةعوضومو عنصلا ةمكحم ةیبط ریغ ةمامك

 رطخ نم للقی نأ كلذ نأش نمف .لازعنالا وأ يحصلا رجحلا يف دوجوم صخشب ءانتعالاب كریغ رخأ صخش فلكتی نأ بجی
  .ضرمب كتباصإ

 ضرم ةجیتن ةریطخ تافعاضم وأ ضرمب ةباصإللً ةضرع رثكأ كنأ نوفرعی كعم نوشیعی نیذلا صاخشألا نأ نم دكأت
 19-دیفوك ضرم لوخد عنم ىلع ةدعاسملاو ىودعلا نم مھسفنأ ةیامحل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نم اونكمتی ىتح 19-دیفوك
  .لزنملا ىلإ

 .19-دیفوك ضرم نم كسفن ةیامحل ىرخألا لبسلا لضفأ ةفرعمل ةیبطلا ةیاعرلا مدقم عم ثدحت

 :تامولعملا نم دیزملا ىلع لوصحلل

• Canada.ca/coronavirus 
  1-833-784-4397 :يناجملا فتاھلا مقر •

 ةحفصلا هذھ يف أطخ وأ لكشمب غیلبتلا
 
 

 


