
1.  
 
مكان من المطلوب ارتداء غطاء الوجه أثناء التواجد ف

عام مغلق؟

.a يرسي أمر ارتداء غطاء الوجه الصادر عن مسؤول الصحة

ن والزائرين الذين تم تطعيمهم بالكام ل ولم يتم عىل المقيمي 

ي مقاطعة أالميدا
ن
.تطعيمهم بالكامل ف

.b جه بغض النظر عن حالة التطعيم ، يجب ارتداء أغطية الو

ي جميع األماكن العامة المغلقة واألم
ن
اكن عىل الفم واألنف ف

ي ذلك
ن
عىل المغلقة والتجمعات وأماكن العمل المغلقة، بما ف

ي ذلك المقص)المكاتب : سبيل المثال ال الحرص
ن
( وراتبما ف

حانات ومحالت البيع بالتجزئة ومراكز التسوق والمطاعم وال

فيه العائىلي ومراكز المؤتمرات و 
الفعاليات والمسارح ومراكز التر

ي تخدم الجمه
.ورومكاتب الوالية والحكومات المحلية التر

ط ارتداء جميع األفراد لغطاء للو .2   متى يرسي شر
 
جه ف

األماكن المغلقة؟

صباًحا يوم الثالثاء12:01هو تاري    خ رسيان أمر مسؤول الصحة هذا 

ي .2021أغسطس 3
ن
2021ديسمتر 8تم تحديث هذا األمر ف

ي أجرتها الوالية عىل متطلب
ات تغطية ليتماشى مع التحديثات التر

ي مدارس رياض األطفال وحتر الصف 
ن
.12الوجه ف

  أماكن العمل؟.3
 
هل يرسي هذا ف

ن عىل جميع األش.نعم خاص بغض النظر عن حالة التطعيم، يتعي 

ن والعمالء والزوار) ي مقاطعة أالميدا ارتداء غطاء ال( الموظفي 
ن
وجه ف

ي األم
ن
ي أماكن العمل المغلقة وعندما يكونوا ف

ن
اكن عندما يكونوا ف

أماكن العمل تشمل .العامة المغلقة، مع استثناءات محدودة

.المكاتب غت  المفتوحة لعامة الناس

ن عن هم من المسؤولي  ن وغت  كات والمضيفي  تشغيل يجب عىل الرسى

:األماكن العامة المغلقة

ي ج•
ن
ميع الطلب من جميع المستفيدين ارتداء أغطية الوجه ف

األماكن المغلقة، بغض النظر عن حالة تطعيمهم

ي جميع ن•
ن
قاط وضع الفتات مرئية بوضوح وسهلة القراءة ف

ي األماكن المغلقة لتوصيل متطلبات ارتداء أغ
ن
طية الدخول ف

.الوجه لجميع المستفيدين

ما االستثناءات؟.4

ي الحاالت التالية
ن
:ال يلزم رتداء أغطية الوجه ف

ي مكتب أو غرفة مغلقة؛•
ن
أثناء العمل بمفردك ف

ب بنشاط؛أو /وتناول الطعامأثناء• الرسى

ي منشأة لياقة بدنية؛•
ن
أثناء السباحة أو االستحمام ف

ي الرياضات المائية وعندما ت•
ن
شكل أثناء المشاركة بنشاط ف

ي الرياضات التر 
ن
ا عىل الصحة ف

ً
ي األقنعة خطًرا وشيك

ن
فيهية ف

دنية؛األماكن المغلقة والصاالت الرياضية ودروس اللياقة الب

ل الحصول عىل خدمة طبية أو تجميلية، عىل سبيأثناء•
ي 
ن
المثال عالجات الوجه، وعمل الثقوب، وما إىل ذلك، بما ف

ي تتطلب إزالة مؤقتة لغطاء ا
لوجه ذلك الرأس أو الوجه، والتر

ألداء الخدمة؛

ي األماكن المغل•
ن
ي األحداث الحية ف

ن
ي األداء ف

قة مثل يمكن لفنانن
ضات المرسح واألوبرا والسمفونية والجوقات الدينية والريا
افية إزالة األقنعة أثناء األداء أو الممارسة النشطة ، عىل االحتر
الرغم من أنه يجب عىل هؤالء األفراد تعظيم التباعد 

الجسدي قدر المستطاع؛

ي األماكن ا•
ن
ي التجمعات الدينية ف

ن
ن ف لمغلقة يمكن للمشاركي 

ي الطقوس الدين
ن
ورة للمشاركة ف ية؛إزالة األقنعة عند الرصن

ي ا•
ن
ن عىل إعفاءات طبية أو سلوكية ف لبيئة الطالب الحاصلي 

المدرسية؛

ن • يجب عدم ارتداء األشخاص الذين تقل أعمارهم عن سنتي 
الكمامات؛

لية األشخاص الذين يعانون من حالة طبية أو حالة صحية عق•
يشمل ذلك األشخاص الذين .أو إعاقة تمنع ارتداء الكمامة

نفس يعانون من حالة طبية يمكن أن يعيق ارتداء الكمامة الت
ن عىل أو األشخاص الفاقدين للوعي أو العاجزين أو غت  القادري

إزالة الكمامة بدون مساعدة؛
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  أماكن ا
 
  األماكن المغلقة وف

 
األسئلةلعملاستخدام أغطية الوجه ف

ةالشائع



Contact

Public Health Department:
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COVID-19 Information: 

(510) 268-2101

www.acphd.org

Colleen Chawla – Agency Director

Kimi Watkins-Tartt – Director

Nicholas Moss, MD – Health Officer

  مكان خاص.7
 
؟هل أنا مطالب بارتداء غطاء الوجه ف

م يوصي المسؤول الصحي بشدة أن يرتدي األشخاص الذين ت
مهم عىل تطعيمهم بالكامل، وكذلك األشخاص الذين لم يتم تطعي

ي األماكن غ
ن
ت  األطالق أو لم يتم تطعيمهم بالكامل الكمامات ف

ن  العامة المغلقة عند وجود أشخاص من أرس متعددة أو معرضي 
.الشديدة19-لخطر اإلصابة بعدوى كوفيد

  صاحب عمل، هل يتعي   عل  االستم.8
  بصفتى

 
رار ف

  حاالت 19-اتباع المعايي  المؤقتة للوقاية من كوفيد
 
ف

إدارة /الصادرة عن والية كاليفورنيا( ETS)الطوارئ 
؟(Cal/OSHA)السالمة والصحة المهنية 

هنيةإدارة السالمة والصحة الم/والية كاليفورنيايرجر زيارة .نعم
يمكن أن يكون التوجيه .للتعرف عىل متطلبات صاحب العمل

ا من التوجيه الخاص بالوالية
ً
تر أمر تغطية ويعت. المحىلي أكتر تقييد

ي مق
ن
ي األماكن المغلقة الصادر عن مسؤول الصحة ف

ن
اطعة الوجه ف

ي المعايت  
ن
 المؤقتة أالميدا أكتر رصامة من نص تغطية الوجه الوارد ف

ي حاالت الطوارئ 19-للوقاية من كوفيد
ن
الصادرة عن والية ( ETS)ف

، لذلك (Cal/OSHA)إدارة السالمة والصحة المهنية /كاليفورنيا
ن عىل أصحاب العمل االمتثال لمتطلبات تغطية ال وجه يتعي 

ي االمتثال لألحكام األخ
ن
رى الصادرة عن المقاطعة واالستمرار ف

ي المعايت  المؤقتة للوقاية من كوفيد
ن
ي حاالت 19-الواردة ف

ن
ف

إدارة السالمة /الصادرة عن والية كاليفورنيا( ETS)الطوارئ 
(.Cal/OSHA)والصحة المهنية 

أمر تغطية الوجهلمزيد من المعلومات، يرجى االطالع عل 
-https://covidأو زيارة بمقاطعة أالميدا 

19.acgov.org/face-masks.

(تابع)ما االستثناءات؟.5

األشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، أو الذين •
درة يتواصلون مع شخص ضعيف السمع، حيث تكون الق

ورية للتواصل؛ و عىل رؤية الفم رصن

األشخاص الذين يرتدون كمامة قد تشكل خطًرا عىل •
الشخص المتعلق بعملهم، عىل النحو الذي تحدده 
ية أو الجهات التنظيمية المحلية أو الحكومية أو الفيدرال

ي مكان العمل
ن
.إرشادات السالمة ف

ي األلعاب الرياضية من مدارس رياض األط•
ن
فال المشاركون ف
ي الرياضات 12وحتر الصف 

ن
أو الشباب المشاركون ف

فيهية، أو األطفال المشاركون من الصفوف من ر  ياض التر
أو الشباب المشاركون الذين 12األطفال حتر الصف 

ي األماكن المغلقة ع
ن
ندما يستخدمون اآلالت الموسيقية ف

:يتوافقون مع
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/D

CDC/Pages /COVID-19/guidance-for-
face-coverings.aspx و

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCD
C/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-

School-Year.aspx

  أنه من غي  المسموح به تناول الط.6
عام هل هذا يعت 

  المطاعم أو الحانات؟
 
  األماكن المغلقة ف

 
ف

ي األماكن المغلقة، ولكن يجب عىل
ن
ن ُيسمح بتناول الطعام ف الموظفي 

الوجه، والمستفيدين اآلن اتباع أمر المسؤول الصحي وارتداء غطاء
تفيد مع استثناءات محدودة، عىل سبيل المثال عندما تناول المس

وبات/الطعام و .أو المرسى

Health Officer Order FAQ Ver: 1-06-2021

األسئلة
ةالشائع
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  أماكن ا
 
  األماكن المغلقة وف

 
لعملاستخدام أغطية الوجه ف

https://dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Revisions-FAQ.html#:~: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/hoo/21-06-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/face-masks
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx

