فريوس كوروان اجلديد ()COVID-19
األسئلة الشائعة عن قرار "املنزل أكثر أماان"

تدعو إدارة الصحة العامة يف مقاطعة لوس أجنلوس (الصحة العامة) اجلمهور للمساعدة يف إبطاء انتشار املرض الناجم عن فريوس كوروان اجلديد (كوفيد .)19-تتخذ إدارة الصحة
العامة وشركاؤها خطوات صارمة يف حماولة إبطاء انتشار كوفيد ،19-ولكن على الرغم من هذه اجلهود ،ال زال هناك انتقال للعدوى داخل اجملتمع يف مقاطعة لوس أجنلوس ،ونظراً
لغياب اللقاح أو العالج ،فمن الضروري اختاذ إجراءات إضافية للتباعد االجتماعي إلبطاء معدل ظهور حاالت جديدة من كوفيد 19-ومحاية العامة ونظام الرعاية الصحية.
أصدر مسؤول الصحة يف مقاطعة لوس أجنلوس قرارا معدالً يف  21مارس  2020للمساعدة يف إبطاء انتشار كوفيد ،19-وينسخ هذا القرار املعدل من مسئول الصحة القرارات
السابقة ملقاطعة لوس أجنلوس وحيل حملها .كما يتوافق هذا اإلصدار األخري من قرار "املنزل أكثر أماانً" مع طلب حاكم كاليفورنيا يف  19مارس  2020الذي يفرض على سكان
كاليفورنيا البقاء يف منازهلم:
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.19.20-attested-EO-N-33-20-COVID-19-HEALTH-ORDER.pdf

ميكنكم االطالع على قرار مقاطعة لوس أجنلوس "املنزل أكثر أماانً" وعلى الواثئق اإلرشادية اإلضافية املتعلقة مبرض كوفيد 19-واملنشورة على الصفحة اإللكرتونية اخلاصة إبدارة
الصحة العامة يف مقاطعة لوس أجنلوس من هذا الرابط:
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.

معلومات عامة عن قرار مسئول الصحة "المنزل أكثر أماناً"
 .1ما هو كوفيد19-؟
مرض فريوس كوروان لعام ( 2019كوفيد )19-هو مرض تنفسي انتج عن فريوس كوروان اجلديد .ينتشر املرض بني األشخاص عند حدوث اتصال مباشر (يف مسافة تقل
أيضا بعد مالمسة األسطح أو األشياء اليت المسها الشخص
عن حوايل  6أقدام) بسبب انتشار القطرات عند سعال أو عطس الشخص املصاب .وقد ينتشر الفريوس ً
املصاب ،خاصةً بعد ملس الفم أو األنف أو العينني قبل غسل اليدين.
قد يعاين األشخاص املصابون بـمرض كوفيد 19-من أعراض تنفسية ترتاوح بني اخلفيفة والشديدة ،ابإلضافة إىل احلمى والسعال الذي قد يتطور إىل صعوبة يف التنفس .مجيع
األفراد معرضون خلطر اإلصابة مبرض كوفيد ،19-ولكن بعض األشخاص أكثر عرضة لإلصابة ابألمراض األخطر حبسب سنهم و حالتهم البدنية والصحية.
 .2لماذا أصدر مسؤول الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس قرار "المنزل أكثر أماناً"؟
مينح قانون كاليفورنيا املسؤول الصحي سلطة اختاذ تدابري وقائية ضرورية للحماية من انتشار املرض .الطريق األفضل والوحيد للحد من انتشار كوفيد 19-ومحاية اجلمهور هو
تقليل فرص االتصال املباشر بني األشخاص ،خاصة مع عدم وجود لقاح أو عالج حمدد لـلفريوس ومع تزايد أعداد املصابني.
يستند قرار مسئول الصحة إىل األدلة العلمية وأفضل املمارسات الطبية املتبعة .يوصي خرباء الصحة العامة ابلتباعد االجتماعي (زايدة املساحة بني الناس) لوقف أو إبطاء
انتشار األمراض املعدية ،ومنها مرض كوفيد.19-
 .3ما المدة التي سيستمر فيها تنفيذ قرار "البقاء بالمنزل أكثر أما ًنا"؟
يسري هذا القرار حىت  19أبريل  ،2020وستواصل إدارة الصحة العامة يف مقاطعة لوس أجنلوس مراقبة معدل انتشار مرض كوفيد 19-وشدة األمراض والوفيات الناجتة
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عنه ،كما تتابع إدارة الصحة العامة يف املقاطعة توصيات إدارة الصحة العامة يف والية كاليفورنيا ( )CDPHومراكز السيطرة على
األمراض والوقاية منها ( ،)CDCوتراجع احلاجة إىل عمل تدابري إضافية .ميكن ملسئول الصحة متديد القرار أو توسيعه أو تعديله حلماية صحة اجلمهور إذا لزم األمر.
 .4هل ينطبق قرار «المنزل أكثر أماناً» على الجميع في مقاطعة لوس أنجلوس؟
ال ،فالقرار يشمل املناطق الواقعة يف نطاق اختصاص الصحة العامة يف مقاطعة لوس أجنلوس ،فهو يشمل مجيع أجزاء املقاطعة ابستثناء مدينيت لونج بيتش وابسادينا .يوجد يف
مدينيت لونج بيتش وابسادينا إدارات خاصة ابلصحة العامة ،وقد أصدرت كل مدينة قرارات خاصة من مسؤول الصحة لديها تشبه إىل حد كبري قرار "املنزل أكثر أماانً" .جيب
على الشركات واملنظمات يف هذه املدن مراجعة أقسام الصحة العامة اخلاصة هبا للحصول على اإلرشادات املناسبة.
 .5هل يظل قرار «المنزل أكثر أماناً» ساريًا إذا أصدرت المدينة متطلباتها الخاصة؟
جيب على مجيع اخلاضعني للحكم القضائي اخلاص مبقاطعة لوس أجنلوس االمتثال لقرار "املنزل أكثر أماانً" (ويشمل ذلك القرار املناطق واملدن غري املدجمة خبالف لونج بيتش
ُ
وابسادينا) ،لكن قرار مقاطعة لوس أجنلوس ال يلغي القيود األكثر صرامة اليت تضعها املناطق القضائية احمللية مثل املدن.

ما هو قرار مسئول الصحة "المنزل أكثر أمانا ً"؟
 .6ما الذي يفرضه قرار "المنزل أكثر أمانا ً" على عامة الناس؟
جيب على القطاعني العام واخلاص املساعدة يف منع انتشار كوفيد 19-من خالل ممارسة التباعد االجتماعي واختاذ االحتياطات العامة ملكافحة العدوى .دعت إدارة الصحة
العامة اجلميع إىل البقاء يف املنزل أو يف مكان إقامتهم ،وذلك بسبب االنتشار السريع املستمر ملرض كوفيد 19-واحلاجة إىل محاية أضعف أفراد جمتمعنا منه .ويستثىن من ذلك
القائمون على أعمال التجارة أو الرعاية الصحية األساسية ،أو توفري البنية التحتية األساسية ،أو الذين حيتاجون إىل التسوق يف املتاجر األساسية ،أو االخنراط يف نشاط
أساسي .فيجب على األفراد من عامة اجملتمع:
● البقاء يف املنزل (عدم تعريض النفس أو اآلخرين للعدوى)
● حصر اخلروج للحصول على اخلدمات األساسية أو تقدمي األعمال األساسية فقط
● البقاء على مسافة ستة أقدام أو أكثر من اآلخرين
● عدم التقارب مع اآلخرين يف جمموعات
يسري هذا القرار حىت  19أبريل  ،2020وحيدد النقاط التالية على وجه اخلصوص:
● حظر مجيع التجمعات والفعاليات العامة واخلاصة الداخلية واخلارجية بني األشخاص من منازل خمتلفة يف مقاطعة لوس أجنلوس.
● أمر مجيع األنشطة التجارية إيقاف العمليات الشخصية املباشرة ووقف تعاملها مع اجلمهور ،ما مل يتم تعريفها ضمن اخلدمات التجارية األساسية .ويتطلب ذلك على
وجه التحديد إغالق مجيع مراكز التجارة والتسوق الداخلية ،ومجيع أسواق املقايضة والسلع املستعملة ،وإغالق مجيع املالعب الداخلية واخلارجية ،ومجيع الشركات غري
الضرورية.
● أمر األنشطة التجارية األساسية اليت مل يتم إغالقها للجمهور مبمارسة التباعد االجتماعي إىل أقصى درجة ممكنة وتطبيق احتياطات مكافحة العدوى املدرجة يف القرار.
● أمر املطاعم ابالقتصار على حتضري الطعام على أن يكون تسليمه للعمالء إما من خالل خدمات التوصيل اخلارجي ،أو التسليم السريع يف املطعم مع تناوله خارجيا،
أو تسليم الطعام إىل العمالء يف السيارات ،ويتم حظر املطاعم من تقدمي خدمات الطاوالت الداخلية أو اخلارجية.
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ال مينع هذا القرار أي فرد أو عائلة من االخنراط يف أنشطة ترفيهية أو خارجية غري اجتماعية ،مثل التنزه أو املشي أو الركض أو ركوب الدراجات ،مع حمافظة مجيع األشخاص
على التباعد االجتماعي إىل أقصى حد ممكن.
جيب على مجيع املقيمني الرجوع إىل موقع الصحة العامة ( )http://www.publichealth.lacounty.govيوميًا حىت انتهاء القرار ،واتباع
نظرا إلمكانية حتديث القرار أو متديده.
أي متطلبات جديدة ً
.7

ما أنواع األعمال التجارية المطلوب إغالقها المؤقت للجمهور؟
يتطلب قرار «املنزل أكثر أماانً» اإلغالق املؤقت والفوري أمام العامة جلميع األعمال التجارية اليت ال تعترب أساسية .األعمال األساسية هي األعمال اليت تؤدي خدمات
ضرورية لصاحل سكان الوالية.
تتضمن بعض األمثلة على األنشطة التجارية غري الضرورية واملطلوب إغالقها النشاطات التالية:
● احلاانت والنوادي الليلية.
● دور السينما ومسارح السيارات واملسارح احلية وقاعات احلفالت املوسيقية والساحات واملالعب.
● صاالت البولينج واملراكز الرتفيهية.
● الصاالت الرايضية ومراكز اللياقة.
● مصانع النبيذ واجلعة وغرف الشراب (اجلزء الذي يقدم املشروابت لالستهالك العام).
● مراكز العناية الشخصية مثل األظافر أو صالوانت الشعر.
● مالعب اجلولف والتنس والكرة الطائرة وكرة السلة.
● حمالت الدخان والتبغ.
● حمالت املالبس.
● مراكز غسيل السيارات.
● مراكز التجارة والتسوق الداخلي (ابستثناء نشاطات األعمال األساسية اليت ميكن الوصول إليها من خارج املركز التجاري الداخلي).
● مالعب األطفال الداخلية واخلارجية (ابستثناء تلك املوجودة داخل مراكز رعاية األطفال).
● أسواق الباعة اجلائلني وأسواق املقايضة.

 .8ما أنواع األعمال التجارية التي ال تحتاج اإلغالق المؤقت للجمهور؟
إبمكان األعمال األساسية فقط أن تظل مفتوحة للتعامل مع العامة .هناك العديد من النشاطات التجارية واخلدمات اليت تعترب أساسية ،واليت ميكنها أن تظل مفتوحة لتلبية
احتياجات املقيمني ،مع حمافظة اجلميع على التباعد االجتماعي إىل أقصى حد ممكن .وتشمل األمثلة:
● املتاجر اليت تبيع البقالة واملنتجات األخرى الالزمة للحفاظ على السالمة والنظافة والتشغيل األساسي للمباين السكنية.
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●
●
●
●
●
●
●
●

املنظمات والشركات اليت توفر املأوى واخلدمات االجتماعية وغريها من ضرورات احلياة.
البنوك واالحتادات االئتمانية واملؤسسات املالية وشركات التأمني.
حمطات الوقود ومتاجر البقالة.
حمالت املعدات ،وخمازن لوازم البناء ،وحمالت تصليح السيارات ،وحمالت تصليح الدراجات.
السباكني والكهرابئيني ،ومديري العقارات ،والبستانيني ،ومنسقي املساحات اخلضراء ،وأفراد األمن ودور اجلنازات.
مغاسل املالبس ومراكز التنظيف اجلاف واألعمال التجارية اليت تقدم خدمات الربيد والشحن.
الفنادق واملوتيالت ووحدات التأجري املشرتكة.
شركات الطريان ،وخدمات مشاركة الركوب ،وسيارات األجرة ،وخدمات النقل اخلاصة األخرى.

●

الشركات اليت تقوم ابلشحن أو النقل أو تقدم الدعم اللوجسيت لتوصيل البقالة أو الطعام أو السلع أو اخلدمات مباشرة سواء كان للمقيمني أو النشاطات التجارية
األساسية أو عمليات الرعاية الصحية أو البنية التحتية األساسية.
املستشفيات والعيادات ومراكز الصحة العامة واملرخصون لتقدمي الرعاية الصحية.
خدمات وأنشطة البناء للممتلكات العامة والتجارية والسكنية.
اخلدمات املهنية ،مثل خدمات الرواتب واحملاسبة واخلدمات القانونية ،وذلك عندما توجد ضرورة للمساعدة يف االمتثال لألنشطة املفوضة قانو ًان.
الشركات اليت تساعد يف فحص وتسجيل ونقل املمتلكات السكنية والتجارية.
املؤسسات التعليمية (يف حالة تسهيل التعليم عن بعد).
الشركات اليت تدعم احتياجات النقل.
مراكز رعاية الطفل.

●
●
●
●

مقدمو الرعاية املنزلية لبعض اجملموعات.
الكياانت اليت تقوم بعمل ضروري لألمن القومي.
عمليات الرعاية الصحية .راجع القرار لالطالع على قائمة بعمليات الرعاية الصحية.
مزودي البنية التحتية األساسية .راجع القرار لالطالع على قائمة مبوردي البنية التحتية األساسية.

●
●
●
●
●
●
●

لالطالع على القائمة الكاملة لألعمال األساسية ،راجع اجلزء  13من القرار .و لالطالع على قائمة بعمليات الرعاية الصحية والبنية التحتية األساسية ،راجع اجلزء  15من
القرار .ميكنك االطالع على القرار على
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/COVID-19_March%2021-HOOrder-7_00_FINAL2.pdf.
 .9هل يُسمح للمنظمات غير الربحية بمواصلة العمل؟
ميكن للجهات اليت تقدم اخلدمات األساسية املذكورة يف قرار "املنزل أكثر أماانً" أن تواصل العمل ،ويشمل هذا السماح خمازن األغذية اليت ال هتدف إىل الربح ،واجلهات اليت
توفر السكن واخلدمات للمشردين ،والعديد من اخلدمات احليوية األخرى.
 .10يمكن لمرافق رعاية األطفال أن تظل مفتوحة .هل هناك أي متطلبات محددة لهم؟
جيب أن تتبع مرافق رعاية األطفال املتطلبات التالية:
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● جيب أن تتم رعاية األطفال يف جمموعات مستقرة من اثين عشر ( )12طفالً أو أقل .معىن "االستقرار" أن يظل نفس األفراد يف نفس اجملموعة املكونة من اثين عشر
( )12طفالً أو أقل كل يوم ،و أال يتمكن األطفال التغيري من جمموعة إىل أخرى.
● إذا مت االعتناء أبكثر من جمموعة من األطفال يف نفس املوقع أو املنشأة ،فيجب أن تظل كل جمموعة يف غرفة منفصلة دون حدوث اختالط بني هذه اجملموعات.
● جيب أن يكون كل مقدم رعاية أطفال مع جمموعة واحدة من األطفال فقط.
● ميكن لألطفال الذين تتم رعايتهم يف مرفق حمدد لرعاية األطفال استخدام املالعب داخل تلك املنشأة.
 .11ما هي إجراءات مكافحة العدوى التي ينبغي على األعمال األساسية اتباعها؟
جيب على مجيع األعمال األساسية اليت ال يُطلب منها اإلغالق أمام العامة ،كالوكاالت احلكومية ،أن تتبع احتياطات مكافحة العدوى التالية:
● ممارسة التباعد االجتماعي عن طريق اشرتاط فصل العمالء والزوار واملوظفني مسافة ستة ( )6أقدام قدر اإلمكان.
● توفري الوصول إىل مرافق غسل اليدين ابملاء والصابون أو معقم اليدين الذي حيتوي على  60يف املائة من الكحول على األقل.
● وضع عالمة يف مكان ظاهر عند بوابة الدخول لتوجيه األفراد من العامة إىل عدم الدخول إذا كانوا يعانون من أعراض مرضية يف اجلهاز التنفسي ،مبا يف ذلك احلمى
أو السعال.
● االلتزام بتوصيات مكافحة األمراض املعدية اليت تقدمها إدارة الصحة العامة.

ماذا يعني قرار مسئول الصحة "المنزل أكثر أمانا ً" بالنسبة لي؟
 .12هل يمكنني مغادرة منزلي؟
نعم .ميكن لعامة الناس مغادرة املنزل للوصول إىل اخلدمات األساسية (اليت تليب االحتياجات البشرية األساسية) مثل شراء البقالة ،أو احلصول على اإلمدادات الالزمة من
متاجر أجهزة منزلية ،أو مساعدة شخص آخر يف احلصول على اإلمدادات الالزمة ،أو الذهاب اىل الطبيب أو احلصول على وصفة طبية ،أو أخذ األطفال إىل مرفق الرعاية
النهارية ،أو احلصول على مستلزمات احليواانت األليفة ،أو اصطحاب حيوان أليف إىل الطبيب البيطري ،أو الذهاب إىل بنك أو احتاد ائتماين ،أو احلصول على خدمات
قضائية أو اجتماعية أو إدارية .لكن ،مع ذلك ،جيب عليك تقليل عدد مرات اخلروج ،والبقاء على األقل على مسافة  6أقدام من اآلخرين كلما أمكن ذلك ،وينبغي عليك
البقاء يف املنزل إذا كان لديك محى أو أعراض تنفسية.
كما يُسمح للموظفني الذين يعملون يف تقدمي اخلدمات األساسية (أي العاملني يف احلكومة والعاملني يف القطاع اخلاص الذين يعملون يف األعمال األساسية أو البنية التحتية
األساسية) مبغادرة املنزل للذهاب إىل العمل.
أيضا املشاركة يف األنشطة اخلارجية مثل التنزه أو املشي إذا حافظوا على مسافة  6أقدام على األقل من اآلخرين أثناء القيام هبذه النشاطات.
ميكن لألفراد والعائالت ً
 .13هل يمكنني مغادرة منزلي ألخذ أطفالي أو التابعين لي أو أفراد أسرتي األكبر سنًا أو ذوي االحتياجات الخاصة إلى المواعيد الالزمة ،مثل
مقابالت الرعاية الصحية أو زيارات الخدمة االجتماعية؟
نعم ،ميكنك مغادرة منزلك لرعايتهم مبا يف ذلك اصطحاهبم إىل املواعيد الالزمة ،لكن مع احملافظة على التباعد االجتماعي قدر اإلمكان.
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 .14صدر لي قرار للمثول أمام المحكمة .هل يمكنني مغادرة منزلي لالمتثال لذلك القرار؟
نعم .يُسمح ابخلروج من املنزل لالمتثال لقرارات احملكمة أو القرارات اجلهات القانونية النافذة.
 .15هل يمكنني الذهاب للعمل؟
يُسمح للموظفني احلكوميني والعاملني يف القطاع اخلاص الذين يقدمون خدمات األعمال األساسية أو عمليات الرعاية الصحية أو البنية التحتية األساسية ابلذهاب إىل العمل،
بل ينبغي عليهم ذلك .ميكنك مراجعة قائمة العمال الذين حددهم مسؤول الصحة يف الوالية كعمال البنية التحتية احليوية الذين ميكنهم االستمرار يف العمل ،وميكن االطالع
على هذه القائمة من هذا الرابط:
https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf

قادرا على الذهاب إىل العمل  ،فراجع صاحب العمل اخلاص بك بشأن تطبيق التباعد االجتماعي ،أو جداول العمل البديلة ،أو أي ممارسات أخرى يتم توفريها
إذا كنت ً
للمساعدة يف محايتك أنت واألشخاص الذين ختدمهم.

 .16هل يمكن أن تظل المؤسسات التعليمية مفتوحة؟
نعم ،ألغراض تسهيل التعلم عن بعد ،أو التسليم السريع لوجبات الطعام ،أو أداء الوظائف األساسية مع احملافظة على التباعد االجتماعي.
 .17هل يمكن لألفراد استمرار اإلقامة في مساكن الطلبة أو المالجئ أو األماكن الجماعية األخرى؟
نعم ،ميكنهم االستمرار اإلقامة مع احملافظة على التباعد االجتماعي واتباعهم إجراءات املؤسسة للحد من انتشار املرض.
 .18هل من المقبول استخدام خدمات النقل العام ،أو استخدام خدمات مشاركة الرحالت (مثل خدمات  Lyftو  )Uberأو االنتظار في محطات
الحافالت أو محطات المترو؟
جيب أن يقتصر اخلروج من املنزل على تلك األنشطة اليت تعترب ضرورية ،ولكن ميكنك استخدام وسائل النقل العام أو خدمات مشاركة الرحالت مع حمافظتك على مسافة 6
أقدام على األقل بينك وبني اآلخرين.
 .19هل يمكنني اصطحاب طفلي إلى الحديقة؟
نعم  ،طاملا حاولت احلفاظ على التباعد االجتماعي عن اآلخرين يف احلديقة .لكن ال يُسمح للمالعب الداخلية أو اخلارجية ووسائل املنتزهات األخرى ابلبقاء مفتوحة.
 .20هل يمكنني استدعاء سباك إلصالح أنبوب مسرب أو مرحاض مسدود؟
نعم .ميكنك االستمرار يف احلصول على اخلدمات الالزمة للحفاظ على السالمة والنظافة ملنزلك.
 .21هل يمكنني رعاية أحد أفراد األسرة أو حيوان أليف في منزل شخص آخر؟
نعم .ميكنك تقدمي الرعاية واخلدمات لألشخاص أو احليواانت الضعيفة واملعالة .لكن ،احرص على اتباع االحتياطات الالزمة ملنع انتشار كوفيد ،19-مثل التأكد من أنك ال
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تعاين من احلمى أو أعراض املرض قبل املغادرة لتقدمي الرعاية ،واحلفاظ على مسافة  6أقدام على األقل بينك وبني اآلخرين كلما أمكن ذلك ،وغسل يديك بشكل متكرر
خاصة بعد دخول منزهلم مباشرة ،و استخدام معقم اليدين بنسبة  ٪60على األقل من الكحول.
 .22هل ما زال بإمكاني مغادرة المنزل للتبرع بالدم؟
نعم .ميكنك االستمرار يف التربع ابلدم يف مراكز الصليب األمحر ومواقع التربع ابلدم.
ال حيظر قرار "املنزل أكثر أماانً" أو القرارات األخرى ملقاطعة لوس أجنلوس عمليات التربع ابلدم ،طاملا مت تطبيق التباعد االجتماعي إىل أقصى حد ممكن .فإن محالت التربع
ابلدم ضرورية لضمان صحة اجملتمع متاماً مثل املستشفى أو حمل البقالة أو الصيدلية .سيستمر الصليب األمحر يف إقامة محالت التربع ابلدم للمساعدة يف تلبية احتياجات

املرضى ،وقد أقر الصليب األمحر إجراءات جديدة تضمن أن تكون عمليات التربع ابلدم ومراكز التربع أكثر أما ًان للمتربعني والعاملني .من املمكن تطبيق إجراءات التباعد
االجتماعي والتربع ابلدم بشكل متواز ،وستساعد هذه اإلجراءات املشرتكة يف احلفاظ على صحة أفراد اجملتمع ،وذلك من خالل إبطاء انتشار فريوس كوفيد 19-مع ضمان
تلقي املرضى يف مجيع أحناء البالد للدم املنقذ للحياة.

معلومات إضافية
 .23هل هناك إرشادات متاحة لمنشآت بيع المواد الغذائية بالتجزئة ،مثل المطاعم؟
خصيصا من إدارة الصحة العامة ملنشآت بيع األغذية ابلتجزئة ،وتصف الوثيقة متطلبات القرار ،وحتدد املنشآت املعفاة من القرار ،وتصف
نعم .هناك وثيقة إرشادية مصممة
ً
إجراءات الوقاية املوصى هبا .وميكن االطالع عليها من خالل الرابط التايل:
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceFoodFacilities.pdf

 .24كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول قرار "المنزل أكثر أماناً" واالحتياطات االجتماعية الالزمة لمكافحة العدوى؟
● قم بتنزيل القرار من املوقع اإللكرتوين اخلاص إبدارة الصحة العامة يف مقاطعة لوس أجنلوس ،وذلك على الرابط التايل:
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/COVID-19_March%2021-HOOrder-7_00_FINAL2.pdf

أيضا االطالع على القرار يف قاعة كينيث هان لإلدارة ،أو طلب نسخة عن طريق االتصال بقسم الصحة العامة يف مقاطعة لوس أجنلوس على رقم
ميكنك ً
(323) 914-7801
صباحا إىل  4:00مساءً،
(ذ لك من االثنني إىل اجلمعة من الساعة ً 8:00

أو عن طريق ترك رسالة بعد ساعات العمل على رقم
.(323) 914-9358
● قم بزايرة موقع كوفيد 19-التابع إلدارة الصحة العامة يف مقاطعة لوس أجنلوس ،وذلك على الرابط التايل:
/http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus
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حيتوي املوقع على جمموعة متنوعة من املواد التوعوية اليت تتعلق مب كافحة العدوى وتوجيهات التباعد االجتماعي مثل النشرات الصحفية واألسئلة الشائعة وتوصيات
التنظيف ،كما حيتوي على الواثئق اإلرشادية املصممة للشركات واملدارس والكليات واجلامعات واملرافق الغذائية.
● اتصل هباتف معلومات مقاطعة لوس أجنلوس على الرقم التايل:
.2-1-1
 .25ما الذي يمكنك فعله أيضًا للمساعدة في منع انتشار كوفيد19-؟
بينما نواجه االنتشار املتزايد ملرض كوفيد ،19-تدعو إدارة الصحة العامة كل شخص وكل منظمة للقيام بدورها للمساعدة يف إبطاء انتشاره .تواصل إدارة الصحة العامة
التوصية أبن يتخذ كل شخص يف املقاطعة التدابري الوقائية التالية حلماية أنفسهم وأسرهم واألشخاص األكثر عرضة لإلصابة ،ابإلضافة إىل تدابري التباعد االجتماعي املطلوبة يف
قرار "املنزل أكثر أماانً":
● جتنب السفر غري الضروري.
يضا بشكل بسيط ،فابق يف املنزل ملدة سبعة أايم على األقل أو حىت  72ساعة بعد توقف احلمى ،أيهما أطول .اتصل بطبيبك إذا كنت قل ًقا أو قم
● إذا كنت مر ً
ابالتصال على الطبيب إذا تفاقمت أعراضك .جيب على األفراد املسنني أو الذين يعانون من حاالت صحية كامنة أو السيدات احلوامل التفكري يف االتصال مبقدمي
الرعاية الصحية يف املرحلة املبكرة من املرض.
● استبعد املوظفني والزوار الذين يعانون من احلمى أو األعراض التنفسية من مجيع املدارس والشركات واألنشطة املرتبطة ابلعمل.
● اتبع مجيع التوصيات اخلاصة ابلتباعد االجتماعي الصادرة عن إدارة الصحة العامة.
يتم نشر التوصيات اإلضافية ،مبا يف ذلك التوصيات املصممة ملختلف املنظمات ،على الرابط اإللكرتوين التايل:
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus
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