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  IPAS المنتمية لوكالة مراكز اإلقامةوباء كوفيد في إرشادات متعلقة بـ
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  التي تم تعميمها سابقًا بأثر فوري.للتعايش مع كوفيد  IPAS وكالةيرجى مالحظة أن هذا اإلشعار يحل محل خطة 

  

  

  IPASكز ازيارات المنظمات والشركات واألشخاص الذين يقدمون خدمات إلدارة مر

خدمات الدولة األخرى ومقدمي الخدمات العامة ورعاية األطفال في الموقع وموظفي عاملي و IPAS وكالة يُسمح لموظفي
  .التنظيف والصيانة وعمال توريد المرافق وما إلى ذلك بما يتماشى مع قيود الحكومة

  والنظافة المناسبة.يخضع جميع مقدمي الخدمة لتسجيل تتبع المخالطين ومراعاة التباعد االجتماعي و

  

  الزوار العامون والمنظمات التي تقدم الخدمات لسكان المركز

  وفقًا إلرشادات الحكومة الحالية: ممسموح به

  قد يجتمع في مساحة خارجية مناسبة في المركز.  أفراد من أي عدد من األسر 6أسر كحد أقصى أو  3

  الحالية. التوجيهية للمبادئ وفقا ، مقيم خصش بزيارةممثل قانوني  /يُسمح بممثل مجموعة مناصرة و

  .نائية تعقد التي المركز أصدقاء اجتماعات وستظل

، ومراقبة النظافة المناسبة واتباع تدابير التباعد جب على جميع الزوار الحجز مسبقًا، وترك التفاصيل لتتبع االتصاليو
  االجتماعي المعمول بها في المركز.

  

  وضحاهاالغياب العام بين عشية 

 إذا العودة عند الصحي الحجر إلىالغائب  يحتاج الويُسمح باالبتعاد عن المركز لمدة ليلتين متتاليتين فقط بشروط محددة. 
  .الشروط توافرت

 فيه سيقيمون الذي بالمكان المركز موظفي بإخطار المقيمين قيام اشتراط وضحاها عشية بين للغياب المحددة الشروط وتشمل
 الصحة عن تصدر وتعليمات إرشادات ألي االمتثال على والموافقة ،كوفيد تتبع تطبيق وتحميل ، االتصال تفاصيل وتوفير ،

  . إيجابية بحالة وثيق اتصال على المقيم أن يتبين عندما العامة

طلب منه بها سيُ ، فإن أي مقيم غائب عن المركز لفترة أطول من المدة المسموح IPAS وكالة ما لم يتلقوا إذنًا صريًحا من
  .يوما 14 لمدة الصحي بالحجر وسيلزم ،على سكن جديد ألنفسهم وعائالتهم للحصول الوكالة إعادة تقديم طلب إلى

  

  الغياب بين عشية وضحاها ألسباب طبية
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2 

ال وعدد الليالي.  تحديدي منشأة طبية معترف بها دون يُسمح بالغياب بين عشية وضحاها للحصول على الرعاية الطبية ف
  حاجة للحجر الصحي عند العودة.

  

  

  النتقاالت ا

ال و، يمكن إجراء عمليات النقل من وإلى جميع المراكز التي ال يوجد فيها تفشي حالي. بتوافر أماكن إقامة بديلة مناسبةرهنا 
  لتقديم طلب للنقل. IPAS وكالةيمكن ألي مقيم االتصال بـوحاجة للحجر الصحي. 

إال في الحاالت العاجلة  -(حالتان نشطتان أو أكثر)  وباء كوفيدتفشي  تعاني منمن وإلى المراكز التي  النتقاالتال يُسمح با
  ورهناً باالتفاق مع مسؤولي الصحة العامة المعنيين.

  

  طلبات إعادة اإلقامة

كوفيد يمكنهم تقديم طلب إعادة لمراكز الخالية من المقيمين باوأ يوما  14لحجر الصحي لمدة با فقط األشخاص الملزمين
  .اإلقامة

 


