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أمر من مسؤول الصحةفي مقاطعة أالميدايقضيبارتداء الكمامةفي معظم األماكن الداخلية ()02-22
األسئلة األكثرتداوا ال

األمر
لماذاتعود مقاطعة أالميدا لفرض ارتداء الكمامةفي األماكن الداخلية؟
فيد 19-عالي ة،بل هي األعلىفي جميع أوقات الجائح ةباستثناء موج ة أوميكرون الشتوي ة .ونحن على
تواج ه مقاطع ة أالميدا معدالت انتقال عدوى كو
فحص المنزلي اليبلغ عن ها وأن العديد من المصابين
دراي ة أن التقاريرتُظهرفقط جزءاً من إجمالي الحاالت ،وذلك أن معظم الحاالت اإليجابي ةفي ال
فحص أصالً.نقدر أن هقدتم اإلبالغ عن حال ة واحدة من كل أربع حاالت خالل موج ة أوميكرون الشتوي ة ،ومن الممكن أنيكون مايبلغ
اليجرون ال
فيد19-في هذه الموج ة.يمكن أن
فىبسبب كو
عن ه حاليا هو حال ة واحدة منثمان ة حاالت أو أقل.بدأنانش هد اآلن المزيد من حاالت الدخول إلى المستش
فيات.
فض معدالت االنتقال وإن هاء هذه الموج ة أسرع ومنع المزيد من حاالت الدخول إلى المستش
يساعدفرض الكمام ةفي خ
تىسيتم إلغاءفرض الكمامة؟
م

فيد-
سوفنلغيفرض الكمام ة عندمايكون هناك انخفاض مستمرفيتقارير الحاالت اليومي ة ،كما هو موضحفيلوح ة معلوماتبيانات مرضكو
فعفرض الكمام ة استنادا إلى البيانات األولي ة
فرةلدينا على مدى األيام الـسبع ة الماضي ة هي أولي ة ،ومن غير المرجح أننر
 .19إن البيانات المتو

فرض مبكراً من
فع ال
فيد .19-إن ر
فاضافينقل مرض كو
وحد ها مالميكنلدينا أدل ةقوي ة أخرى مثلبيانات مياه الصرف الصحي التيتظهر انخ
شأن ه أنيضعفتأثيره.

لماذاتقوم مقاطعة أالميدابذلك اآلن؟
فيد 19-التيش هدنا هافي جميع أوقات الجائح ة .خالل هذه الموج ة،قال مسؤول الصح ة أنفرض الكمام ةقديكون
نواج ه إحدى أسوأ موجات عدوى كو
فيات ،أو إذاتعرضت التجمعات التيسبق
وارداً إذاش هدت المقاطع ةتد هوراًفي المرض الشديد كمايظهر من خالل ازدياد حاالت الدخول الى المستش
فاع حاالت الدخول إلى
بق اآلنفي مقاطع ة أالميدا مع ارت
وأنضُربتبشدةلتحمل جزء كبير من عبء المرض مرةًثاني ة .وكال الشرطينينط
فيات،نعمل على حماي ة الصح ة العام ةلسكان مقاطع ة أالميدا .اليمكننا التحدثبلسان مناطق أخرى .ولكن ،وخالل جميع أوقات الجائح ة،تقبل
المستش
سكان مقاطع ة ألميدا إجراءات الصح ة العام ة أكثر من غير هم ،مما أدىفي الن هاي ة إلىتجنب النتائج األسوأللجائح ة.
لماذا المدارس غير مشمولة؟
فتحأبواب ها منتأثيرفرض الكمام ةفي األيام المتبقي ة من
فاء المدارس من مرحل ة الروض ة وحتى الصف الثاني عشر والتي التزالت
قديضعف إع
السن ة الدراسي ة  ، 22-2021غير أنفرض الكمام ةلبضع ة أيامفقطفي المدرس ةليس أمراًس هالً.لحسن الحظ ،أن هى مايقرب مننصف المدارسفي
فرض
فعا ًفي الكثير من المدارس حتى دونفرض من المقاطع ة..ن
مقاطع ة أالميدا العام الدراسيقبلفرض الكمام ة ،وقدبقي ارتداء الكمام ة مرت
فرض
في ها من هج مرنل
في ة وغير ها من األماكن المخصص ةللشباب،بقدر اإلمكان.نر غب أنيكونلدى المدارس وموظ
الكمام ة على المدارس الصي
فال وأسر هم.
الكمام ة على األط
ما المقاييس التي استخدمتفي اتخاذ هذا القرار؟
فيد، 19-بمافي ذلك وحدات العناي ة المركزة كمقياس رئيسي
فياتلألشخاص المصابينبمرض كو
نستخدم عدد الحاالت اليومي ةللدخول إلى المستش
فر علىلوح ة المعلومات معتأخيرلمدةيوم واحد .حاليا ،هناك
فس المقياس الذي استخدمناه طوال الجائح ة و هو متو
لألمراض الحادة .هذا هون
فاعا ً عن 97شخصا ًفي  31مايو (زيادةبنسب ة  )٪ 28عندماقررنا المضيقدمافي هذا
فىفي المقاطع ة ،ارت
 124شخص أدخلوا إلى المستش
فى
فيد19-بنسب ة  %190منذبداي ةش هر مايو.نتتبع أيضا متوسط حاالت الدخول إلى المستش
فياتبسبب كو
فع عدد حاالت دخول المستش
فرض .ارت
ال
فيد-
والتحويالت اليومي ةبسبب كوفيد ،19-والتي ارتفعت من  30إلى 50بين  27مايو و1يونيو.نستخدمتقرير عدد ح االت اإلصاب ةبمرض كو
19يوميا حسبتاريخ اإلصاب ة (عادةتاريخبدء األعراض أوفحص المختبر)لتتبع اتجا هات انتقال العدوى.
كيفسا همت أنواع مرض كوفيد 19-والعدالة الصحيةفي عوامل اتخاذ هذا القرار؟
فيات،
فض أسوأ التأثيرات من اإلصابات ،وحاالت الدخول إلى المستش
في جميع أوقات الجائح ة،ش هدت مجتمعات الملونين ذات الدخل المنخ
فيد19-في األحياء والمجموعات التيضُربتبشدةسابقاسوفتؤدي
فيات.لقد ذكرنا علنا خالل موج ة الربيع أن عودة ظهور أنواع مرض كو
والو
فيد19-في
إلى النظرفيفرض الكمام ة ،وخاص ة إذاش هدناتد هورا خطيرا .إن حماي ة المجتمعات األكثر حرمانا هي حجر الزاوي ةفي استراتيجي ة كو
مقاطع ة أالميدا.
فاض معدل الحاالتفي هذه المجموعات التيضُربتبشدةفي السابق،فضال عن
ذهبت موج ة الربيع هذهفي طريق مختلففي البداي ة مع انخ
فيات عموما .ولكن هذا النمطيتغير ،حيثتشير البيانات األولي ة إلى أن الالتينيين مرة أخرىيش هدون أعلى
فاض عدد حاالت الدخول إلى المستش
انخ
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فيات
ف ة التركيب ة السكاني ةللمرضى الذين أدخلوا المستش
المعدالت األسبوعي ة ،وذلكبنسب ة  % 17أعلى من المجموعة التالي ة .من السابق ألوان ه معر
حيثيتم اإلبالغ عن ذلك متأخراً.
لماذا اليتمتعيين عتبة محددة لفرض هذا األجراء أو رفعه؟
فرض الكمام ة .ورغم أن العتبات من الممكن أنتساعدفي التعرف على ما هو
تبات محددةتؤدي إلىاتخاذ إجراءاتل
ف هم لماذايريد الناس وجود ع
نت
فيات ،ومعدل الحاالت ،ومدىسرعةتغير هذه المقاييس
ف ة متعددة،بمافي ذلك عدد حاالت دخول المستش
فكرفي مقاييس مختل
قادم،يتعين علينا أنن
تبات مسبق ةتوازن هذه العواملكمايجب.
فحت ه،تجعل من الصعب إنشاء ع
فيد 19-وأدواتنالمكا
بيع ة المتغيرةلمرض كو
عندمانتحرك .إن الط
تب ة،يصحب من العسيرتغيير االستراتيجيات ،حتى ولو
بل إن العتبات المختارةبعناي ةتتطلببحسب خبرتنا إعادةتقييم مستمرة .وبمجرد أننحدد ع
تبات .ولكن
فترة طويل ة جدا .ول هذا السبب،لمنحدد ع
فروض ةًل
كانت الظروفتسمح ذلك .وقديؤدي ذلك إلىفرضقيودفي وقت مبكر جدا أوترك ها م
فيات ،وعودة ظهور األنواع هي الظروف التيفي ظل هانعيد
فاع معدالت الدخول إلى المستش
بدالً من ذلك ،ومنذبدأت هذه الموج ة ،ذكرنا أن ارت
فرض الكمام ة.

الكمامات وفرضها
فرض الكمامة ،هليعمل؟
فيد ، 19-وقدنجحت مقاطع ة أالميدافي استخدام
نعم،فرض الكمام ةيعمل .ارتبطفرض الكمام ة على مستوى المقاطع ةبتحسن أسرعفي موجاتكو
فسيينتشرفي ال هواء.
فيد 19-هو مرضتن
فرض الكمام ةكجزء من استراتيجي ة ذات مستويات متعددة لتجنب أسوأتأثيرات الجائح ة .مرض كو
فض خطر اإلصاب ة .الكمامات  KF94أو
فمفي األماكن المغلق ةتعمل على خ
والكمامات عالي ة الجودة والمالءم ة التييتم ارتداؤ هافوق األنف وال
فيد19-بين المجموعاتفي
 KN95أو  N95هي األفضلل هذا الغرض،نظرا للتصفي ة عالي ة الجودة.في حينثبت أن الكمام ةتقلل من انتقال كو
فرض ،وخاص ةفي األماكن الخاص ة حيثيحتاج األشخاص
فيد19-يظلقادرا على االنتشار على الرغم من هذا ال
األماكن الداخلي ة،فإن مرض كو
فض انتشار العدوى.
إلى إزال ة الكمام ة ،علىسبيل المثال ،من أجلتناول الطعام أو الشراب .ومع ذلك ،زيادة الكماماتفي أماكن أكثر،سوفيخ
هليمكن أنيعملفرض الكمامةفي مقاطعة أالميدا؟
بالتأكيد .ارتدى السكان الكمامات أكثر من غير همفي معظم األماكن األخرى خالل الموجات السابق ة ،حيث وصلتنسب ة االستخدام الذاتيللكمام ة إلى
فس هم وأنيحموابعض همبعضا ً مرة
بر اإلنترنت.ن طلب منسكان مقاطع ة أالميدا أنيحموا أن
%94أثناء موج ة أوميكرونفيبيانات االستطالع ع
فس االستطالع ،وسوف
فعافي مقاطع ة أالميدا عند %65-60فين
فرض ،ظل استخدام الكمام ة مرت
أخرى.بعد انت هاء موج ة أوميكرون وقبل هذا ال
فيد.19-
فرض األخير مرة أخرىفي زيادة االستخدامللحد من انتشار مرض كو
يساعد ال
لماذايحتاج األطفال إلى ارتداء الكمامة؟
فرض أنيمنع ه منتحقيق األثر
فال من هذا ال
فاء مئات اآلالف من األط
فيد 19-وينشروهلآلخرين .ومنشأن إع
فالبمرض كو
قديصاب األط
فال الذينتزيد أعمار هم عن عامينللوقاي ة من مرض
فالتشجيع ارتداء الكماماتلألط
المنشود.تواصل األكاديمي ة األميركي ةلطب األط
فاليقوم على مبدأ "قدر اإلمكان" ،و هذا
فعا .وعالوة على ذلك،فإنفرض الكمام ة على األط
فيد 19-عندمايكون انتقال العدوى المجتمعي مرت
كو
فين
فالفي األماكن المغلق ة مسموحب هابموجب هذا األمر .ونحننطلبفقط من المعلمين والموظ
يعني أن إزال ة الكمام ة من حين إلى آخر منقبل األط
بين
فرض االمتثال على غير القادرين أو غير الراغ
فرض ودعم الطالب الرتداء الكمام ة ،ولكنليسل
والمسؤولينتثقيف الطالب والعائالت حول ال
فصول
فالفي ال
فنا المتمثلفيإبقاء األط
ب ه .وقدفرضت هذه المسؤولي ةضغوطا كبيرة على القوى العامل ةفي مجال التعليم وسوفتقوض هد
الدراسي ة.

حالة الجائحة
ما وضع الحاالت المبلغ عن هافي منطقة الخليج؟
بالنسب ة لمقاطع ة أالميدا،يبقى عدد الحاالت المبلغ عن هافيأيام  31مايو و1يونيو و2يونيو جميع ها ضمن أعلى أرقام اليوم الواحد التيش هدنا هافي
موج ة الربيع هذه .والتزال هذه البيانات أولي ة ،ويمكن أنتكون اإلجماليات أعلى عندماتعطىبشكلن هائي.بعض مناطق الخليجش هدت زيادةفي
الحاالتقبل مقاطع ة أالميدا وقدتش هد اآلنتقارير عن هبوط ما ،ولكنليس هناك إشارات علىتسطيح المعدلفي مقاطع ة أالميدا حتى اآلن.
فىبسبب أمور أخرى ومنثمتكوننتيجة اختبار همبمرض كوفيد إيجابي ة؟
أاليتم إدخال األشخاص إلى المستش
ف ة إلى األشخاص
فيد19-باإلضا
فىبسبب أعراض حادةل مرضكو
فياتلدينا األشخاص الذين أدخلوا إلى المستش
تتضمن أرقام حاالت دخول المستش
فيد 19-إيجابي ة .و هذا ما كانفي جميع الموجات ،وليسلديناتقديرات
فى ألسباب أخرى ولكننتيج ة اختبار هم لمرضكو
الذينتمنقل هم إلى المستش
فئتين ،و هو مايؤدي إلى زيادة العبء على
فياتتعكس زياداتفي ال
فاصيل .وبجميع الحاالت،فإن الزيادةفي عدد حاالت دخول المستش
فوري ة عن الت
فيا ً
بئا ً وخطراً إضا
فى ألسباب أخرىيشكلون ع
فيد 19-والذينيدخلون المستش
نظام الرعاي ة الصحي ةلدينا .مالحظة ،األشخاص المصابونبمرض كو
فيد 19-إلى األشخاص المعرضينلمخاطر عالي ة ويتطلب مستويات أعلى من احتياطات
على أنظم ة الرعاي ة الصحي ة ،ألن همقدينقلوا مرض كو
الرعاي ة.
ألسنا أقل عرضةلإلصابةبمرضشديدبسبب أن العديد من الناسقد أخذوا اللقاح والمعزز؟
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فضلإلصاب ةبمرضشديدبسبب اللقاح والجرعات المعززة والمناعة من اإلصابات السابق ة ،والقدرة على
إن العديد من السكانفي مستوى منخ
فيد19-فضال عن وضع هم الصحي األساسي .ومع ذلك ،اليزالبعض السكان عرض ةلإلصاب ة حتى وإنكانواقد
الوصول إلى عالجات مرض كو
فراد الملقحين وغير الملقحين .عندماينتشر مرض
فيات التيقدمنا ها مؤخرا مزيجا من األ
فيات والو
أخذوا اللقاح ،وكانت حاالت الدخول إلى المستش
فرةللسكان.
فيد19-بشكل كبيرفي مجتمعاتنا،فسوفتتزايد كمي ة المرض الشديد حتى عندماتكونلدينا مستويات متعددة من الحماي ة متو
كو
ألمنصب جميعابمرض كوفيد19-؟ ألننصاببه جميعنا؟
فيد19-بحلولن هاي ةفبراير  .2022العديد من األشخاصلميصابوابمرض
فورنياقد أصيبوابمرض كو
تشير التقديرات إلى أن  % 56منسكانكالي
فيد 19-حتى اآلنقبل هذه الموج ة ،ول هذا السببنسمعب هذا العدد الكبير من الحاالت داخلشبكاتنا اآلن .من دونلقاحيوقفنقل المرض ،من
كو
فيد 19-عدة مراتفي حياتنا ومعظمنا إنلميكن جميعنا سوفنصابب ه عدة مرات .ولكن،
المرجح أننكون جميعا عرض ة لإلصاب ةبمرض كو
فيد19-
عندمانرى زياداتفي المرض الشديدفي مجتمعاتنا،فإن هذايعني ان هبإمكاننابذل المزيد من الج هدلمحاول ة منع أسوأتأثيرات مرض كو
ومنح الناسفرص ة أكبرلتجنب أسوأ النتائج.
فلونزا السيء عامي  ،2018-2017مات  1690شخصا ً
فيات هي أمور حتمي ة .أثناء موسم اإلن
والينبغي لنا أننسلمبأن الدخول إلى المستشفيات والو
بي ة،
فر اللقاح علىنطاق واسع ،والجرع المعززة ،والعالجات الط
فلونزافي جميع أنحاء الوالي ة .منذ 1يناير/كانون الثاني  ، 2022وبرغمتو
من اإلن
فيد.19-
فورنيابمرض كو
في  15,024شخصا منسكان كالي
تو
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