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يرجى مﻼحظة أن هذا اﻹشعار يحل محل خطة وكالة  IPASللتعايش مع كوفيد التي تم تعميمها سابقًا بأثر فوري.

زيارات المنظمات والشركات واﻷشخاص الذين يقدمون خدمات ﻹدارة مراكز IPAS
يُسمح لموظفي وكالة  IPASوعاملي خدمات الدولة اﻷخرى ومقدمي الخدمات العامة ورعاية اﻷطفال في الموقع وموظفي
التنظيف والصيانة وعمال توريد المرافق وما إلى ذلك بما يتماشى مع قيود الحكومة.
ويخضع جميع مقدمي الخدمة لتسجيل تتبع المخالطين ومراعاة التباعد اﻻجتماعي والنظافة المناسبة.

الزوار العامون والمنظمات التي تقدم الخدمات لسكان المركز
مسموح بهم وفقًا ﻹرشادات الحكومة الحالية:
 3أسر كحد أقصى أو  6أفراد من أي عدد من اﻷسر قد يجتمع في مساحة خارجية مناسبة في المركز.
ويُسمح بممثل مجموعة مناصرة  /ممثل قانوني بزيارة شخص مقيم  ،وفقا للمبادئ التوجيهية الحالية.
وستظل اجتماعات أصدقاء المركز التي تعقد نائية.
ويجب على جميع الزوار الحجز مسبقًا ،وترك التفاصيل لتتبع اﻻتصال ،ومراقبة النظافة المناسبة واتباع تدابير التباعد
اﻻجتماعي المعمول بها في المركز.

الغياب العام بين عشية وضحاها
يُسمح باﻻبتعاد عن المركز لمدة ليلتين متتاليتين فقط بشروط محددة .وﻻ يحتاج الغائب إلى الحجر الصحي عند العودة إذا
توافرت الشروط.
وتشمل الشروط المحددة للغياب بين عشية وضحاها اشتراط قيام المقيمين بإخطار موظفي المركز بالمكان الذي سيقيمون فيه
 ،وتوفير تفاصيل اﻻتصال  ،وتحميل تطبيق تتبع كوفيد ،والموافقة على اﻻمتثال ﻷي إرشادات وتعليمات تصدر عن الصحة
العامة عندما يتبين أن المقيم على اتصال وثيق بحالة إيجابية.
ما لم يتلقوا إذنًا صري ًحا من وكالة  ،IPASفإن أي مقيم غائب عن المركز لفترة أطول من المدة المسموح بها سيُطلب منه
إعادة تقديم طلب إلى الوكالة للحصول على سكن جديد ﻷنفسهم وعائﻼتهم ،وسيلزم بالحجر الصحي لمدة  14يوما.
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يُسمح بالغياب بين عشية وضحاها للحصول على الرعاية الطبية في منشأة طبية معترف بها دون تحديد عدد الليالي .وﻻ
حاجة للحجر الصحي عند العودة.

اﻻنتقاﻻت
رهنا بتوافر أماكن إقامة بديلة مناسبة ،يمكن إجراء عمليات النقل من وإلى جميع المراكز التي ﻻ يوجد فيها تفشي حالي .وﻻ
حاجة للحجر الصحي .ويمكن ﻷي مقيم اﻻتصال بـوكالة  IPASلتقديم طلب للنقل.
ﻻ يُسمح باﻻنتقاﻻت من وإلى المراكز التي تعاني من تفشي وباء كوفيد )حالتان نشطتان أو أكثر(  -إﻻ في الحاﻻت العاجلة
ورهنا ً باﻻتفاق مع مسؤولي الصحة العامة المعنيين.

طلبات إعادة اﻹقامة
فقط اﻷشخاص الملزمين بالحجر الصحي لمدة  14يوما أوالمقيمين بالمراكز الخالية من كوفيد يمكنهم تقديم طلب إعادة
اﻹقامة.
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