
ة؟على من یجب ارتداء الكمامة في األماكن العامة المغلق. 1
.aى یُطبق أمر ارتداء الكمامة الصادر عن المسؤول الصحي عل

لكامل، أو المقیمین والزائرین، سواء الذین حصلوا على اللقاح با
.االذین لم یحصلوا على اللقاح بالكامل في مقاطعة أالمید

.bصرتتضمن األماكن العامة المغلقة، على سبیل المثال ال الح  :
بیع ، ومحالت ال)بما في ذلك مساحات العمل المقّسمة(المكاتب 

، بالتجزئة، ومراكز التسوق، والمطاعم والحانات، والمسارح
، ومراكز الترفیھ العائلي، ومراكز المؤتمرات والفاعلیات
ومكاتب الوالیة والمكاتب الحكومیة المحلیة التي تخدم 

.الجمھور

متى یسري شرط ارتداء جمیع األفراد الكمامة في . 2
األماكن المغلقة؟
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ھل یُطبق ھذا في أماكن العمل؟. 3
ى جمیع بغض النظر عن تلقي اللقاح كامًال من عدمھ، یتعین عل. نعم

في مقاطعة أالمیدا ) الموظفین والعمالء والزائرین(األشخاص 
ارتداء الكمامة عندما یكونون في مكان مغلق في أماكن العمل، 

من تتض. وعندما یكونون في مكان عام مغلق مع استثناءات محدودة
.أماكن العمل المكاتب غیر المتاحة لعامة الناس

د یجب على رجال األعمال والمضیفین والمسؤولین اآلخرین عن
:تشغیل األماكن العامة الداخلیة

ألماكن الطلب من جمیع المستفیدین ارتداء الكمامات في جمیع ا•
أو الالمغلقة بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح كامًال 

خل وضع الفتات مرئیة بوضوح وسھلة القراءة في جمیع مدا•
األماكن المغلقة؛ لتوضیح متطلبات ارتداء الكمامة لجمیع

.المستفیدین

ما االستثناءات؟. 4
:لست ُملزًما بارتداء الكمامة في الحاالت التالیة

عند العمل بمفردك في مكتب أو غرفة مغلقة؛•

أو المشروبات؛/ في أثناء تناول الطعام و•

ة؛في أثناء السباحة أو االستحمام في منشأة للیاقة البدنی•

تشكل في أثناء المشاركة بنشاط في الریاضات المائیة، وحیث•
فیھیة الكمامات خطًرا وشیًكا على الصحة في الریاضات التر
والصاالت الریاضیة ودروس اللیاقة البدنیة في األماكن 

المغلقة؛

یل في أثناء الحصول على خدمة طبیة أو تجمیلیة، على سب•
ما إلى العنایة بالبشرة وتجمیل الوجھ، وثقب الجسد، و: المثال

ذلك، بما في ذلك الرأس أو الوجھ؛ حیث یكون من الضروري
إزالة الكمامة مؤقتًا من أجل أداء الخدمة؛

لى یمكن للممثلین في األحداث الحیة في األماكن المغلقة، ع•
دینیة المسرح واألوبرا والسیمفونیة والفرق ال: سبیل المثال

والریاضات االحترافیة، إزالة الكمامات في أثناء األداء أو 
فة الممارسة بنشاط، مع أن ھؤالء األفراد یجب علیھم زیادة مسا

التباعد االجتماعي قدر اإلمكان؛

كمامات یمكن للمشاركین في التجمعات الدینیة الداخلیة إزالة ال•
عند الضرورة من أجل المشاركة في الطقوس الدینیة؛

الطالب الحاصلین على إعفاءات طبیة أو سلوكیة داخل •
المدرسة؛

، أال یجب على األطفال الصغار، الذین تقل أعمارھم عن سنتین•
یرتدوا الكمامة؛

ة األشخاص، الذین یعانون حالة طبیة أو حالة نفسیة أو إعاق•
نون یتضمن ذلك األشخاص، الذین یعا. تمنع من ارتداء الكمامة

أو حالة طبیة، بحیث یمكن أن یعوق ارتداء الكمامة التنفس،
األشخاص الفاقدین للوعي أو المصابین بالعجز أو غیر 

القادرین على إزالة الكمامة دون مساعدة؛
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Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line

COVID-19 Information: 
(510) 268-2101

www.acphd.org

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

بصفتي صاحب عمل، ھل أنا مطالب باالستمرار في. 8
لتابعة اتباع المعاییر المؤقتة للوقایة في حاالت الطوارئ ا

Cal/OSHA) السالمة والصحة المھنیة إلدارة  /
؟19-للوقایة من كوفید) كالیفورنیا

ا لمعرفة كالیفورنی/ السالمة والصحة المھنیة یُرجى زیارة إدارة . نعم
ر یمكن أن تكون اإلرشادات المحلیة أكث. متطلبات صاحب العمل

ن یعد أمر ارتداء الكمامة، الصادر ع. تقییدًا من إرشادات الوالیة
المسؤول الصحي في األماكن المغلقة في مقاطعة أالمیدا، أكثر
عة صرامة من المعاییر المؤقتة للوقایة في حاالت الطوارئ التاب

؛ 19-دكالیفورنیا للوقایة من كوفی/إلدارة السالمة والصحة المھنیة 
لكمامة في لذلك یتعین على أصحاب العمل االمتثال لمتطلبات ارتداء ا

المقاطعة، واالستمرار في االمتثال لألحكام األخرى المنصوص
عة علیھا في المعاییر المؤقتة للوقایة في حاالت الطوارئ التاب

.19-دإدارة السالمة والصحة المھنیة للوقایة من كوفی/ لكالیفورنیا

ابع أمر ارتداء الكمامة التلمزید من المعلومات، یُرجى االطالع على 
أو تفضل بزیارة 21-03-08لمقاطعة أالمیدا الصادر في 

https://covid-19.acgov.org/face-masks.

)تابع(ما االستثناءات؟ . 5
لون األشخاص، الذین یعانون ضعف السمع أو الذین یتواص•

رة مع شخص ضعیف السمع؛ حیث یكون من الضروري القد
على رؤیة الفم من أجل التواصل

األشخاص، الذین یرتدون كمامة قد تشكل خطًرا على •
ھات الشخص فیما یتعلق بعملھ على النحو الذي تحدده الج
ات التنظیمیة المحلیة أو الحكومیة أو الفیدرالیة أو إرشاد

.السالمة في مكان العمل

م ھل ھذا یعني أنھ ال یُسمح بتناول الطعام داخل المطاع. 6
أو الحانات؟

ع الموظفون یُسمح بتناول الطعام في األماكن المغلقة، ولكن یجب أن یتب
والمستفیدون اآلن أمر المسؤول الصحي وارتداء الكمامة مع 

أو / عند تناول الطعام و: استثناءات محدودة، على سبیل المثال
.المشروبات

ھل أنا مطالب بارتداء الكمامة في مكان خاص؟. 7
وا یوصي المسؤول الصحي بشدة أن یرتدي األشخاص الذین حصل

یًا، والذین على اللقاح بالكامل، وكذلك الذین لم یحصلوا على اللقاح نھائ
ر العامة لم یحصلوا على اللقاح بالكامل كمامات في األماكن المغلقة غی

عند وجود أشخاص من أسر معیشیة متعددة أو أشخاص معرضین 
)  19-كوفید(لخطر أكبر لإلصابة بعدوى فیروس كورونا المستجد 

.الشدیدة

Health Officer Order FAQ Ver: 08-03-2021

األسئلة
الشائعة
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https://dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Revisions-FAQ.html#:%7E:text=A%3A%20Cal%2FOSHA%20proposed%20revisions%20to%20the%20COVID-19%20emergency,and%20face%20covering%20mandates%20to%20more%20normal%20operations.
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/face-masks
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