
 19-السفر وكوفيد
ورية، انظر:   لالطالع عىل آخر التوصيات حول السفر ألغراض غير ضر

 19-حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا: السفر وكوفيد 

 ي والحدود19-حكومة كندا: كوفيد  : السفر واالختبار الطب 

 السفر داخل بريتش كولومبيا

ي مدينتك للوقاية من كوفيد
ي تطبقها فر

 عي  التأكد مما إذا كانت 19-عند السفر، اتبع ذات االحتياطات الب 
ً
. خطط مسبقا

حكومة بريتش كولومبيا: السفر  المجتمعات المحلية والمناطق مستعدة الستقبالك. لمزيد من المعلومات، انظر البلدات و 
 . 19-وكوفيد

ن المقاطعات  السفر بي 

ي الوجهة يجب عىل سكان بريتش كولومبيا المسافرين 
إىل مقاطعات أو أقاليم أخرى التحقق من معلومات الصحة العامة فر

ي سيسافرون إليها لمعرفة ما إذا كانت هناك أي قيود عىل السفر. اتبع اإلرشادات المحلية أو إرشادات المقاطعة أو اإلقليم. 
 الب 

 لالطالع عىل معلومات من حكومات المقاطعات واألقاليم األخرى، انظر: 

 تا: متطلبات كوفيد  للسفر 19-ألي 

 مانيتوبا: نظام االستجابة للجائحة 

 نيو برونزويك: معلومات السفر 

 نيوفاوندالند والبرادور: قيود السفر 

 األقاليم الشمالية الغربية: السفر والعزل 

 وس كورونا )كوفيد  (: السفر الدوىلي 19-نوفا سكوشا: فير

 نونافوت: قائمة تحقق السفر 

 19-أونتاريو: السفر أثناء كوفيد 

 برينس إدوارد آيالند: السفر 

 كوفيد( 
ً
 (19-كيبك: تعليمات السفر داخل كندا أو دوليا

 ساسكاتشوان: معلومات السفر 

 19-يوكون: الحدود والسفر: كوفيد

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current
https://www.alberta.ca/covid-19-travel-advice.aspx
https://manitoba.ca/covid19/prs/index.html#collapse28
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/travel.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/travel/travel-restrictions/
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/travel-isolation
https://novascotia.ca/coronavirus/travel/
https://canadiannorth.com/wp-content/uploads/covid-19/NU-COVID-19-passenger-infosheet.pdf
https://www.ontario.ca/page/travelling-during-covid-19
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/travel
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/measures-in-force/travel/travel-canada-or-internationally#c122340
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/travel-information
https://yukon.ca/en/borders-and-travel-covid-19


أو وحدة  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkُيرج  زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
ي مقاطعة بريتش كولومبيا 

ر
ي منطقتك. للحصول عىل المشورة ومعلومات صحية حول الحاالت غير الطارئة ف

ر
الصحة العامة المحلية ف

ل بزيارة 
ّ
(. للصّم وضعاف السمع، يرج  ا 8-1-1أو اتصل بالرقم  www.HealthLinkBC.caتفض

ً
. تتوفر 7-1-1التصال بالرقم )مجانا

جمة بأكير من   لغة عند الطلب.  130خدمات الي 

 السفر الدول  

، انظر   حكومة كندا: السفر خارج كندا لالطالع عىل نصائح وتحذيرات السفر الدوىلي

 االختبار الطب   قبل السفر الدول  

تقيد بمتطلبات الدخول إىل البلد المسافر إليه. تحقق من كونك تستطيع دخول البلد ومن وجود متطلبات تطعيم أو اختبار 
ي ذلك 

ي بريتش كولومبيا فحوصات روتينية لألشخاص الذين ال يعانون من أعراض، بما فر
جرى  فر

ُ
ها. ال ت ي أو حجر أو غير طب 

مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: أين الختبار من أجل السفر، انظر ألغراض السفر. لالطالع عىل معلومات عن ا
ي بريتش كولومبيا 19-تستطيع الخضوع الختبار كوفيد

 فر

 إل كنداالدخول 

ين األول/أكتوبر  1اعتباًرا من  ر إىل كندا بًرا وجًوا  19-، تنتهي جميع متطلبات كوفيد2022تشر الحدودية للمسافرين القادمير
 : وبحًرا. وتشمل المتطلبات المنتهية

  االستخدام اإلجباري لتطبيقArriveCAN 

 متطلبات االختبارات الطبية 

 متطلبات الحجر أو العزل 

 ما تتغير المتطلبات. تحقق من ذلك قبل سفرك. تفضل بزيارة 
ً
ا ي 19-حكومة كندا: كوفيدكثير : السفر واالختبار الطب 

 للحصول عىل أحدث المعلومات.  والحدود 

 انظر: لمزيد من المعلومات حول العودة إىل كندا بعد السفر، 

 مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: السفر 

 19-حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا: السفر وكوفيد 

 ي والحدود91-حكومة كندا: كوفيد  : السفر واالختبار الطب 

، انظ 19-لمزيد من المعلومات حول كوفيد رستك ومجتمعك المحىلي
ُ
وس كورونا )كوفيدر وكيفية حماية نفسك وأ -مرض فير

19) . 

 
 

/  27 آخر تحديث:   2022أيلول سبتمي 

ي السفر وكوفيد
بست المعلومات الواردة فر

ُ
مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: المزايا الصحية من صفحات  19-اقت

ي األماكن العامة  ،السفر 
حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا: السفر  ،مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: التعرض فر

ي والحدود19-حكومة كندا: كوفيد و 19-وكوفيد  : السفر واالختبار الطب 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://travel.gc.ca/travelling
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://travel.gc.ca/travel-covid
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current?keyword=travel&keyword=COVID-19#alberta
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/HealthFeature-COVID-19-ARABIC.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/HealthFeature-COVID-19-ARABIC.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current?keyword=travel&keyword=COVID-19#interprovincial
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current?keyword=travel&keyword=COVID-19#interprovincial
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current?keyword=travel&keyword=COVID-19#interprovincial
https://travel.gc.ca/travel-covid

