ً
لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت جديدة اليوم من  Covid-19يف المقاطعة .حاليا ،يوجد يف نيو برونزويك  17حالة .ترتبط جميع
الدول أو بحالة مؤكدة سافرت خارج المقاطعة.
الحاالت بالسفر
ي
وشكرت الدكتورة جنيفر راسل  ،مديرة الصحة الطبية  ،السكان يف نيو برونزويك عىل جهودهم المستمرة للحد من انتشار
الت تبذل إلبطاء تقدم المرض.
المرض و أثنت عىل التضحيات الجليلة ي
العاملي يف قطاع الرعاية الصحية.
وغيهم من
كما أثنت عىل جهود
األخصائيي ر
ر
ر
العاملي يف قطاع الرعاية الصحية لدينا  ،حت يتمكنوا هم من االستمرار يف هذا العمل
كما قالت الدكتور راسل" :علينا حماية
ر
مام و
الهام"" .عندما نتخذ إجراءات للحد من انتشار هذا المرض  ،فإنه من ربي أولئك الذين نحميهم  ،العاملون يف الخط األ ي
االجتماع  ،فأنتم ال تحمون أنفسكم
كبية يف هذا الوضع" " .عندما تبقون يف الميل وتمارسون التباعد
الذين هم ذو قيمة ر
ي
ً
ً
فحسب  ،بل تحمون أيضا األشخاص الذين قد ينقذون حياتكم قريبا ".
النهائ ألي اختبارات
المختي يف مركز مستشف جامعة جورج ل.دومونت يف مونكتون قادر اآلن عىل التأكيد
كما أعلنت راسل أن
ر
ي
الوطت يف وينيبيغ .سيؤدي ذلك إل ترسي ع عملية االختبار
المختي
تم إجراؤها يف نيو برونزويك  ،دون الحاجة إل إرسالها إل
ر
ي
الت تم تقديمها بالفعل  ،ستعلن المقاطعة نتائج االختبار اإليجابية و
والتأكيد يف المحافظة .بعد إرجاع االختبارات المتبقية ي
السلبية دون الحاجة إل وجود فئة الحاالت االفياضية.
ً
الحي" " .حالة
قالت راسل" :من المهم أيضا أن نتتبع أولئك الذين كانوا عىل اتصال باآلخرين الذين أصيبوا بالعدوى منذ ذلك ر
األمي إدوارد لها آثار عىل نيو برونزويك .ظهرت عىل المريض أعراض يف  16مارس عندما سافر من تورنتو إل مونكتون
من جزيرة ر
.
األمي إدوارد قد اتخذت تتبع االتصال المناسب
عىل رحلة ويست جيت  3456نحن واثقون من أن الصحة العامة يف جزيرة ر
ً
.
ولكن نريد أن نكرر أن أي شخص سافر يف تلك الرحلة يجب أن يدخل عىل الفور يف العزلة الذاتية لمدة  14يوما "
ر
ام إلعطاء األولوية لصحة وسالمة موظفيها
وشكر رئيس الوزراء ر
الت تمتثل إلعالن الطوارئ والنظام اإللز ي
بلي هيجز الرسكات ي
وعمالئها وجميع سكان نيو برونزويك.
قال هيجز" :تقوم إدارة السالمة العامة بالتحقق من األعمال التجارية يف جميع أنحاء المقاطعة ووجدت أن  94بالمائة منها
يف حالة امتثال".
قال هيجز" :ال أحد يريد أن يجعل هذا األمر مسألة تتعلق بتطبيق القانون من خالل توجيه التهم و تطبيق الغرامات  ،لكننا
الت تعمل عىل الرغم من النظام
مستعدون للقيام بما هو مطلوب من الجميع لالمتثال"“ .نحن معنيون بشكل خاص باألعمال ي
و تتعامل مع األفراد الذين ُيطلب منهم عزل أنفسهم والذين ال يقومون بذلك .نحن ال نطلب منكم أن تقوموا ذلك بتهاون.
نحن نعلم أنه يؤثر عىل عملكم ،ولكن من الضوري أن تمتثل ر
غي األساسية إذا أردنا تخفيض منحت األزمة ".
الرسكات ر
عي اإلنينت.
تتوفر معلومات محدثة حول  COVID-19ر

للفيوس:
معلومات أخرى متعلقة باالستجابة ر
وئ
خط المعلومات ر
والييد اإللكي ي
غي
وئ  ،يقدم خدمات
تم إنشاء خط معلومات
باللغتي ،للمساعدة يف اإلجابة عن األسئلة ر
ر
مجائ وعنوان بريد إلكي ي
ي
المتعلقة بالصحة ،بما يف ذلك األسئلة المتعلقة باالمتثال لحالة الطوارئ.
الرقم
1-844-462-8387

ً
ً
مساء.
صباحا إل 4:30
يعمل سبعة أيام يف األسبوع من الساعة 8:30
وئ هو
عنوان ر
الييد اإللكي ي
helpaide@gnb.ca
اما فيما يتعلق بشأن السالمة يف مكان العمل فتوجه االسئله إل .WorkSafeNB
(خدمة نيو برونزويك )Service New Brunswick
تقدم  Service New Brunswickر
أكي من  400خدمة للجمهور نيابة عن اإلدارات والوكاالت الحكومية األخرى .يمكن
عي اإلنينت ومن خالل الخدمات الهاتفية .ومع ذلك ،يجب إجراء بعض الخدمات األساسية
توفي معظم هذه الخدمات ر
ر
ً
شخصيا.
لتقديم هذه الخدمات األساسية .سيتم فحص Service New Brunswickاليوم  ،أعيد فتح عدد محدود من مراكز
عي الهاتف ،فلن ُيسمح لهم
عي اإلنينت أو ر
العمالء قبل دخول هذه المراكز وإذا لم تكن معاملتهم ضورية ،أو يمكن إنجازها ر
بالدخول .الخدمات األساسية المقدمة يف مراكز الخدمة هذه مدرجة عىل موقع خدمة نيو برونزويك

