
 
 

 
 

 فیھا نزالءوالر لإلیجاغرف الالمنازل ذي لمشغلي كورونا فیروس خطة االستجابة ل
 

القطاع   ھار یدیو ھاكلتمجار التي یلإلیالغرف ذي لمنازل ا عاقطلرابطة أعلى ) ھي RAAV( "فیكتوریافي والیة ة الُمسّجلن المبیت اكرابطة أم"
ذي منازل الحوالي ثلث ما یعادل أو منزل  ٤۰۰یمتلكون أو یدیرون أكثر من  اً عضو RAAV  ۱۳۰رابطةتضم و. "كن المبیتاأم"الخاص في قطاع 

 في فیكتوریا. لة سجّ المُ القانونیة الغرف لإلیجار 
 

خول  د في الوقت الحاليمنع یُ بالتالي ، وبالعدوىقد یكون بعضھم عرضة لإلصابة ، نزالءد من العدیقیم فیھ ھو سكن خاص ذو الغرف لإلیجار المنزل 
 أساسیین. اً إذا كانوا زّوار إالّ ھ یإلار لزوّ ا
 

 من انتشار فیروس كورونا.  أفضل الممارسات للحدّ اعتماد في  النزالءعلى إشراك بشكل فاعل  رلإلیجاغرف الالمنازل ذي یعمل مشغلو 
 

  أن ي یجبالتد االقتراحات دّ حتُ ر لإلیجاغرف الالمنازل ذي ستجابة الخطة ) RAAV( "فیكتوریافي والیة ة الُمسّجلن المبیت اك رابطة أم"ت أعدّ 
باللغات الصینیة المبسطة والعربیة    www.raav.org.auاإللكتروني  RAAVعلى موقع وفّرة ھذه المعلومات متو. نزالءن والولمشغلا ذھانفّ ی

 ترجمة من خطة االستجابة.سخ مُ ھنا للحصول على نُ  واانقروالتایالندیة والمالیزیة والفیتنامیة. 
 

نازلھم في مبوضعھا ر لإلیجاغرف ال المنازل ذي مشغلو قوم بعض الملصقات الجیدة التي ی)  DHHS(إلنسانیة الصحة والخدمات ا لقد أصدرت دائرة
 .األخرى المناطقوالمناطق المشتركة مثل المطابخ والمداخل ونزالء في غرف ال

 
 . DHHSرة دائمن ھذه الملصقات وتتوفّر 

 
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202003/Reduce%20your%20risk%20of%20coronavirus_Poster.

fpd 
 

صال  تاالبر ع). RAAV( فیكتوریافي والیة  ةالُمسّجل ن المبیتاكرابطة أمسكرتیر  ،Keith Stubbsمزید من المعلومات من الیمكن الحصول على 
 info@raav.org.au البرید اإللكتروني وأ 9960 008 412 :مبالرق
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 لإلیجارغرف منازل ذي الللكورونا خطة االستجابة لفیروس 
 

 لإلیجارغرف المنازل ذي ال  ولمشغّ 
في المناطق   CAVملصقات   واضعو ) في المداخل.DHHS( افیكتوریفي والیة رة الصحة والخدمات اإلنسانیة ئاد التي نشرتھا ملصقات ال واضع •

 زل. المنمخارج و المشتركة
 في المناطق المشتركة  CAVملصقات  واضع •
 عبر الرابط التالي:   DHHS  دائرة تتوفر ھذه الملصقات من •

https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202003/Reduce%20your%20risk%20of%20coronavirus_Poste
fr.pd 

 في المناطق المشتركة  CAVملصقات  واضع •
لمتطلبات  شأن انصیحة بم التقدّ اإللكترونیة التي الحكومیة مواقع  المراجعة ب قوموامة وھمالمعلومات ال على اطالع دائم بأحدث وانوك •

 تاح الدعم المالي المُ  حولت الموصى بھا والتحدیثا
 الفردیة  شاغلي الغرفول، على لوحات اإلعالنات  المعلومات نشرخالل من   – مع النزالء  ما نتظبالتواصل باقوموا  •
   زلإلى المن ولھمخد أو قیّدوا  ّوارالز دخول  وامنعا •
 والحمامات مراحیض خاصة ال  لزمنالتنظیف في ال عملیات  ةدازی قوموا ب •
 مقابض األبواب ومرافق المطبخ قوموا بتعقیم  •
ویمكن   س تنفّ على الن یدخ تلار ث یؤیمكن أن (حیث تقلیل تعاطي المخدرات  من خالل یجب تذكیر المستأجرین بقدرتھم على تقلیل فئات المخاطر   •

 )تصالاال رب ع فیروس كوروناإلى نشر   حقنال مشاركةؤدي تأن 
 مع المقیمین من أجل:غلوا اشت •

 لمباني في االعزل /لحجر الصحيل وضع خطة •
 المستأجرین فحص المؤكدة و/المشتبھ فیھا صابةإلا عن بكر المُ   بالغتشجیع اإل •
 نفصلة مُ ال ات المؤكدة بما في ذلك مرافق الحمام/شتبھ فیھاالعزل للحاالت المُ /تنفیذ خطة الحجر الصحي •

 اإلصابة حدوث قبل المالبس ُمسبقاً ل غس ق وتحدید من سیقوم بالتسوّ  •
  

 لإلیجارغرف المنازل ذي الفي نزالء ال
  

 تنفیذه الئكم زنیجب على  م رأیكبما حّددوا 

استخدام  /خارجال/قالتسوّ /المراحیضاستخدام  بانتظام عند العودة من  ھمیدیأاالحتفاظ بالصابون في غرف نومھم لغسل نزالء یجب على ال •
 المناطق المشتركة 

 اإلصابة حدوث قبل المالبس ُمسبقاً ل غس ق وتحدید من سیقوم بالتسوّ  •
 م) ۲م ×  ۲( ةعربّ ر مُ امتأ ٤حة االجتماعي بمسا باعدلتبما یخص افیكتوریا حكومة والیة  الفیدرالیة وة طلبات الحكوممتالتقیّد ب •
 المزدحمة إن أمكن اكن مب األتجنّ  •
 أو أحداث اجتماعیة جماعیة  تي احتفاالالتقیّد بعدم القیام بأ •
 ة واحد مجموعةن شخصین في م  كثرأ د جاوتالتقیّد بعدم  •
 اً واحد اً ضیف  ینمستأجرال   منتقبل كلّ اس ل اإلصابة المحتمل إذا ألن ھذا یمكن أن یضاعف معدّ  المنزل  إلى یوف امنعوا دخول الض •
 قدر اإلمكان  في غرفھمعزل ال •
 لمباني في االعزل /لحجر الصحيلاآلخرین لوضع خطة الء  نزل وال العمل مع المشغّ  •
 : موسالمتك ممن أجل صحتك  •

 ھ في المناطق المشتركة بما في ذلك الحمامات والمطبخونتقلیل الوقت الذي تقضقوموا ب •
 إصابتكم طر ختنظیفھ لتقلیل قوموا بومن استخدامھ حتى ینتھي   وا، فانتظرالمطبخ (أو الحمام؟)دم یستخشخص آخر إذا كان  •
 اآلخرینإصابة و تكمإصابلتقلیل خطر  ھاستخدامبعد و المطبخ قبلو من تعقیم الحمام  واتأكد •

 ل الفیروس قنب اآلخرون إلى زیادة نظافتھم الشخصیة لتجنّ  النزالءیحتاج  •

 
 

https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202003/Reduce%20your%20risk%20of%20coronavirus_Poster.pdf
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 19-فیروس كوفید –الغرف لإلیجار  يالمنازل ذ  -المعلومات المطلوبة من زّوار الموقع 
 

لمتطلّبات ساعة من موعد زیارتكم لضمان سالمة النزالء. ویُرجى المالحظة بأنھ، وفقاً  ۲٤بالنسبة للزّوار األساسیین، یُرجى تقدیم المعلومات التالیة قبل 
 التالیة: الروابطالتباعد االجتماعي، یستطیع شخص واحد فقط الحضور. انقروا ھنا للوصول إلى 

یُرجى التأكد من اكمالھ قبل الحضور إلى المبنى وتقدیم نسخة   ؟التابع لدائرة الصحة 19-ھل أكملتم برنامج التدریب على مكافحة العدوى بفیروس كوفید •
 یمكنكم الوصول ھنا إلى رابط التدریب على مكافحة العدوى. على إكمالھ.  من شھادة اإلنجاز كتأكید

 ھل ینطبق أي مما یلي علیكم:  •
o  ) یوماً) الذین یسبقا الزیارة مباشرةً، ھل وصلتم إلى أسترالیا من بلد خارج أسترالیا؛ أو ۱٤خالل األسبوعین الماضیین 
o  ) الزیارة مباشرةً، ھل كنتم على اتصال مع شخص تّم تأكید إصابتھ بفیروس كورونا  یوماً) الذین یسبقا  ۱٤خالل األسبوعین الماضیین

 )؛ أو 19-(كوفید
o  درجة أو ھل تعانون من أعراض التھاب الجھاز التنفسي الحاد؛ أو  ۳۷٫٥ن  ع درجة حرارتكم تزید ھل 
o ) أي عالمات للمرض؟  ساعة) الذین یسبقا الزیارة، ھل ظھرت علیكم ٤۸خالل الیومین الماضیین 

ارتداء  یجب علیكم كحد أدنى،  ) التي سوف تستخدمونھا لضمان أنكم لن تعّرضوا النزالء للمخاطر الصحیة؟ PPEما ھي معدات الحمایة الشخصیة ( •
 بواب وما إلى ذلك. األابض أو مق المتكآت (الدرابزین) المبنى وقبل وبعد لمس أي أسطح أو إلى دخول الوالقفازات واستخدام معقم الیدین قبل  كمامةال

على   ال بھشغّ وإعالم المُ  ملمسھا أثناء زیارتكقمتم بجمیع األسطح التي ذّكر من ت وا ذلك، تأكدن تقوموا بإذا ل ھل ستقومون بتعقیم األسطح بعد زیارتكم؟ •
 . مبعد زیارتك ھاتعقیمترتیب من  ن ، حتى یتمكّ تكمفور بعد مغادرال

یُرجى اإلبالغ عن الوقت الذي تتوقّعون فیھ الوصول ومّدة بقائكم حتى یتم إعالم النزالء بمالزمة غرفھم خالل   ما ھي المّدة الُمتوقّعة لبقائكم في الموقع؟  •
 ھذه الفترة. 

ریدون التواصل  الذین تنزالء عدد ال   عن بالغ اإلرجى إذا كان األمر كذلك، یُ  ؟منزلللزیارتكم ھل تحتاجون إلى التحّدث أو التفاعل مع أي من النزالء أثناء  •
مسؤولیة توفیر   مھا لضمان سالمتھم. تقع على عاتقكونمعھم وما ھي التدابیر التي ستتخذ وا تتفاعل/وا ثتحدّ وأین ترغبون أن تھم وطبیعة ھذا االتصال، مع

 . نزالء المنكم أحد  ھامعدات الوقایة الشخصیة المناسبة إذا طلب

 أثناء زیارتكم:

 عدات الوقایة الشخصیة. قبل وبعد وضع مُ  میدیكأ تعقیم قوموا ب •
 .ةزیارالأثناء  موجھك  وا أو تلمس وا أو تشرب وا ال تأكل •
  ٤شخص واحد لكل  عدم وجود أكثر من وبین أي شخص آخر و  ممتر بینك ۱٫٥االجتماعي في جمیع األوقات، بما في ذلك تباعد من الحفاظ على ال وا تأكد •

 عة. ربّ أمتار مُ 
 . منكم معھ، إذا طلب ذلك  ونتتفاعلنزیل عدات الوقایة الشخصیة ألي توفیر مُ قوموا ب •
 .عقیمھاتتّم ھا حتى یونلمستبقائمة بجمیع األسطح التي  وا احتفظ •
 . ةمناسب طریقةمنھا ب  وا صوتخلّ  منزلمن ال  مستخدمة معكعدات الوقایة الشخصیة المُ جمیع مُ  وا خذ •

 

 : مبعد زیارتك

 جمیع األسطح التي تم لمسھا أثناء الزیارة. عن  ل لمشغّ أبلغوا ا  •
ساعة بعد الزیارة حتى یتم إبالغ   ٤۸أي أعراض أخرى في غضون  من أو  تكمدرجة حرارمن ارتفاع في  عانیتمإذا  الفور على قوموا بإعالم المشغّل   •

 . نزالءال
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