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 دليل للقاطنين في تورنتو 19 –كوفيد 

وكذلك  19 –المتعلقة باإلغالق بسبب كوفيد  ويوفر هذا الدليل معلومات للقاطنين في تورنتو حول ما هو مطلوب للتقيد بإجراءات مقاطعة أونتاري

 ابريل.  8قانون المقاطعة الخاص بالبقاء في المنزل، حيث دخلت تلك اإلجراءات حيز التطبيق في تورنتو اعتباراً من يوم الخميس 

وانين قولكن خروق تلك التعليمات يشكل مخالفة بموجب قوانين المقاطعة. لضمان التقيد القانوني بكافة  ،ال يعتبر هذا الدليل أنه استشارة قانونية

قانون البقاء في ، وكذلك  أحكام مناطق االغالقذلك المقطعة السارية، يجب على األفراد واألعمال التجارية االطالع على القوانين، بما في 

متوفرة على  : تعزيز تدابير الصحة العامة والسالمة في مكان العمل19 -الق كوفيد غإو/أو الحصول على استشارة قانونية. ملخص عن   المنزل

 الموقع االلكتروني للمقاطعة.

لساحات العامة فإنها تبقى سارية ويجب اتباعها. إنه أمر هام أن يتم في الحدائق وا لوائح التباعد الجسديو الئحة ارتداء الكمامةبالنسبة لكل من  

، يمكنكم االتصال بصحة 19 –م استفسارات حول كوفيد . في حال كان عندكالحد من انتشار الفيروسالتقيد بإجراءات الصحة العامة من أجل  

 .7600-338-416تورنتو العامة على الخط الساخن 

 

 في تورنتو. 19 –نشكرك على القيام بواجبكم والمساهمة في الحد من انتشار كوفيد 

 قانون مناطق االغالق والبقاء في المنزل 

 

 

 ت في األماكن المغلقةاتجمعال

 

األوقات البقاء في المنزل حيث تعيش حالياً وال تغادره إال في حالة الضرورة ألحد يجب في جميع 

ل ثاألسباب المصرح بها في قانون البقاء في المنزل. يمكنك استخدام األماكن المفتوحة في منزلك م

 الحديقة الخلفية أو األماكن المغلقة المشتركة التي تكون مفتوحة مثل الردهات حيث يجب أن تحافظ

 على ترك مسافة بينك وبين اآلخرين وارتداء الكمامة. 

ناء وح بها باستثمتعتبر الفعاليات العامة المقامة في األماكن المغلقة واللقاءات االجتماعية غير مس

 ألفراد من نفس المنزل أو شخص واحد يعيش معك.

 .اآلخرينلو كنت تعيش بمفردك، ال بد من أن يكون هناك تواصل مع أحد أفراد األسرة 

 

فراد باستثناء أل الهواء الطلق،في واللقاءات االجتماعية مة عاالفعاليات المن غير المسموح به تنظيم  التجمعات في األماكن المفتوحة

 نفس المنزل وشخص يعيش بمفرده. من 
 

 المدارس

 

 مغلقة.مع مراعاة استثناءات محدودة للغاية، فإن المدارس المعنية بقانون التعليم تبقى 

 

 يجب عدم السفر خارج منطقتك أو مقاطعتك إال في حالة الضرورة القصوى. السفر إلى مناطق خرى

https://www.ontario.ca/laws/regulation/200082
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=mandatory-use-of-masks-or-face-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=physical-distancing-bylaw
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
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 قانون مناطق االغالق والبقاء في المنزل 

 :الطقوس الدينية

 اتحفالت الزفاف والجناز

 أو ،طقوسأو  ،جنازةالتجمعات في المناطق المغلقة والمناطق المفتوحة ألغراض إقامة حفل زفاف، 
 .أشخاص أو أقل 10على أو مراسم دينية تقتصر  ،صالة

الهواء الطلق المتعلقة بأي حفل زفاف، في ال يُسمح باللقاءات االجتماعية في األماكن المغلقة أو 
 جنازة، أو طقوس، صالة أو مراسم دينية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئةبيع التجز

 

 

 

 

 يُسمح باستالم وتوصيل والطلب مسبقاً للبضائعمعظم متاجر بيع التجزئة مغلقة للتسوق في المحل. 
مساء. يجب أن تجري كافة عمليات البيع  8صباحاً إلى  7بموجب موعد مسبق وفقط بين الساعة 

 ر.جبطريقة ال يسمح فيها للزبائن بدخول المت

 مساء. 9صباحاً إلى  6التوصيل مسموح بين الساعة 

 وذلك في: %25يُسمح بالتسوق في المتجر مع مراعاة حد استيعاب بنسبة 

 الصيدليات 

  المتاجر التي تبيع مواد البقالة بشكل رئيسي )سوبر ماركت، محال البقالة، أسواق المزارعين

 المغلقة(.

 بما  ببيع مواد محددة خصومات ومتاجر بيع التجزئة الكبيرة والتي ال يسمح فيها إالمتاجر ال

ذلك مواد البقالة، مواد العناية بالحيوانات األليفة، مواد التنظيف المنزلية ومواد العناية  في

 ، الحاجات المدرسية، ومواد الحفاظ على سالمة المنزل.الصحية

  ،ومشروبات روحية( نبيذالمتاجر التي تبيع الكحول )بيرة 

 في الهواء الطلق ومشاتل النباتات. أماكن بيع لوازم الحدائق 

 بيوت الزراعة البالستيكية في األماكن المغلقة 

 يُسمح باألسواق في الهواء الطلق في حال كانت:

  ،تبيع األطعمة بشكل أساسي 

  تبيع منتجات للمستهلكين بطريقة تتيح لهم في كافة األوقات البقاء في منطقة مفتوحة أو من

 ، وخالل استالم السلع من رصيف المحالت والتوصيل

   25استيعاب المكان نسبة ال يتعدى%. 

 في: %25بموجب موعد فقط، يُسمح بالتسوق في المتاجر مع مراعاة حد استيعاب 

 .متاجر مستلزمات السالمة 

  ببيع، ايجار أو تصليح األجهزة المساعدة ومعدات المحال التجارية التي تقوم بشكل رئيسي
 اعدة.المس المشي والحركة والمعدات الطبية والمستلزمات والوسائل

 .محالت النظارات التي تبيع النظارات على أساس وصفة طبية 

 .محالت بيع التجزئة الخاصة بلوازم االتصاالت 
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 قانون مناطق االغالق والبقاء في المنزل 

يسمح لألفراد بدخول موالت التسوق إلى المحالت التجارية المسموح فتحها بموجب قانون المقاطعة،  
أو المتاجر التي تبيع بشكل أساسي األطعمة مع مراعاة حد االستيعاب، أو بما في ذلك الصيدليات 

 بموجب موعد محدد لالستالم في منطقة مخصصة للتسليم واالستالم.

يجب على المتاجر المسموح فتحها وضع لوحات تطلب من المستهلكين الفحص الذاتي. لو لم تنجح في 
 الفحص الذاتي، يجب عدم الدخول.

محددة للغاية بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من حاالت مرضية أو بالنسبة لألطفال مع استثناءات 
 الصغار جداً، يجب على جميع األفراد ارتداء الكمامة أو غطاء الوجه.

 

 

 المطاعم

 

 

 والتوصيل، بما في ذلك الكحول.المطاعم يُسمح باالستالم، التسليم من رصيف 

 المغلقة أو المفتوحة. غير مسموح تقديم الطعام في األماكن

 

 

 خدمات العناية الشخصية

 

غير مسموح العمل في خدمات العناية الشخصية مثل صالونات الشعر، محالت الحالقة، صالونات 
 األظافر، محالت التسمير، صاالت التاتو والخدمات التجميلية األخرى.

ل العالج الطبيعي وعالج يُسمح لمواعيد العناية الصحية لدى المختصين في الصحة للخدمات مث
 المساج.  

 

 

 أماكن الترفيه

 

. من األفضل ارتداء الكمامة أو مرافق الترفيه في الهواء الطلق مفتوحة مع مراعاة الشروط بعض
االت أو في بعض الحمرافق الترفيه التي تبقى مفتوحة استخدام غطاء الوجه في األماكن المغلقة عند 

حيث يكون من الصعب التباعد الجسدي يجب ارتداء الكمامة أثناء استخدام الحمامات وأثناء انتظار 
 .الطابور

 المرافق المفتوحة

  الحدائق العامة والشواطئ 

 المالعب 

 الحمامات العامة 

 مناطق مخصصة للكالب بدون حزام 

 المقاعد في الحدائق العامة واألماكن الترفيهية 

 الحدائق المجتمعية والحدائق المحصصة 

أعاله مغلقة بموجب قوانين المقاطعة بما  ةغير المدرج في الهواء الطلقإن جميع المرافق الترفيهية 
 في ذلك:
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 قانون مناطق االغالق والبقاء في المنزل

  الطاوالت والمظالت في الحدائق العامة 

 مالعب الغولف 

 مالعب غولف القرص 

  الرياضية والمالعب )مثل صاالت كرة السلة والتنس، مالعب كرة القدم، مالعب الصاالت

 البيسبول، مالعب البولينج على المسطحات الخضراء

  التزلج و مالعبBMX 

 تجهيزات اللياقة البدنية في الهواء الطلق 

  رياضات متعددة(ممارسة باحات لممارسة الرياضة )أي مناطق 

 ة والتدريب في الهواء الطلق.ال يسمح بدروس الياقة البدني

المنشآت الرياضية واللياقة البدنية في األماكن المغلقة، مع استثناء محدود )مثل، استخدامها من  قتُغل 

قبل محترفين والالعبين النخبة، الدخول إلى العالج الطبيعي لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة وفق ما 

 .لسكان أونتاريو ذوي االحتياجات الخاصة بموجب قانون التسهيالت الممنوحةهو محدد 

 

 المكتبات

 

. يجب حجز الكتب والنشرات مالمسةاستالم الكتب بدون ولكن لغرض محدد هو  ،تُفتح المكتبات

 األخرى عبر الهاتف أو عبر االنترنت لالستالم.

 

 يُسمح بفتح خدمات الطب البيطري. العناية بالحيوانات األليفة

خدمات مجالسة الحيوانات األليفة، خدمات اصطحاب الحيوانات األليفة خارج ويسمح بخدمات مثل 
 المنزل، خدمات العناية بالحيوانات األليفة وخدمات تدريب الحيوانات األليفة.

 الخدمات المنزلية
 

التي تساعد األطفال وكبار السن واألشخاص  يُسمح بالخدمات المنزلية وخدمات التنظيف والصيانة
 الذين يعانون من عجز.

 


