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 الُمبَاَرك  بشھر رمضان وعید الفطراآلمن االحتفال 
 2021مایو  7

 
 أعزائي الشركاء وأعضاء المجتمع،

 
شھر رمضان وعید ب في ھذا الربیع تفلمع المجتمعات التي تحبالتواصل  )مقاطعة أالمیدا( Alameda Countyإدارة الصحة العامة في تقوم 
 .الُمبَاَرك الفطر

 
یتم تطعیم عدد كاٍف من  إلى أن االحتیاطات الالزمة خاذ كالیفورنیا ات والیة جمیع في الیشكل خطًرا شدیًدا على المجتمعات ویتطلب من  COVID-19ال یزال 

 المعیشیة ختالط بین األسروالعبادة ھي الحد من اال ،واالحتفال معاً، المناعة. حتى ذلك الحین، تظل الطریقة األكثر أمانًا للتجمعبلوغ األشخاص في الوالیة أو 
ویشمل ، COVID-19مختلفة، یزداد خطر انتقال معیشیة قضاء الوقت في الھواء الطلق. عندما یختلط الناس من أسر یتم المختلفة، وفي حالة حدوث التجمع،  

 كالیفورنیا.والیة في التعرف علیھا المتغیرات شدیدة العدوى التي تم انتقال ذلك 
 

أثناء  أحبائك ، لحمایة نفسك وCOVID-19للحد من انتشار الوالیة الخاصة بالتجمعات إرشادات من حضراتكم اتباع ام نطلب بكل احترنحن 
 :بدیانتك وعقیدتكاحتفالك 

 
الجماعي، في أي أحداث النقل بما في ذلك في وسائل النقل العام و حولك،ھم لمن بالنسبة التطعیم وضع ارتِد قناًعا إذا كنت ال تعرف  •

 حول أشخاص ال یعیشون معك.متواجداً التسوق وفي المتاجر، وفي أي مكان ستكون أثناء تجمعات، أي و
 

 الخارج.  في  سواء في الداخل أو المعیشیة، والحد من عدد األسر لفترة قصیرة التجمعات أن تكون االلتزام ب •
 

٪. حدود السعة 50على السعة أن تقتصر أماكن العبادة مفتوحة. یوصى بشدة ب عتدل.مُ  Alameda Countyفي  خطورة مستوى ال •
 وصى بھا بشدة.ولكن یُ  ،لدور العبادة لیست إلزامیة

 
 مع أي شخص.  ال تشارك األواني أو المشروبات •

 
كالیفورنیا من والیات أو دول  والیة یجب على األشخاص الذین یصلون إلى اإلصابة بالفیروس وانتشاره. إلى زیادة فرصة السفر ؤدي ی •

أن  . یجب أیام بعد الوصول 10لمدة  الحجر الصحي الذاتي القیام بتطبیق ، العائدینكالیفورنیا والیة أخرى، بما في ذلك المقیمین في 
 المباشرة.أسرھم المعیشیة  أفراد  تفاعالتھم علىوھؤالء األشخاص تقتصر تعامالت 

 
 والفم.  ،واالنف ،عقم الیدین. تجنب لمس العینینثانیة على األقل أو استخدم مُ  20كثیًرا بالماء والصابون لمدة  اغسل یدیك •

 
 ي المنزل إذا كنت مریضا.علیك البقاء ف •

 
، ومن COVID-19تطعیم عاًما أو أكثر مؤھلون للحصول على   16الذین تبلغ أعمارھم  Alameda Countyجمیع سكان   •

، یمكن تحدید مالئمةالتتعلق بالتیسیر وألسباب  عاًما مؤھلین قریبًا. 15 - 12المتوقع أن یصبح األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
للعثور على موقع تطعیم    accines19.acgov.org/v-https://covid الموقع: شھر رمضان. قم بزیارةنھایة المواعید بعد 

زیارة الموقع:  أو  4829-208-510 الرقمعلى عن طریق االتصال  Alameda Countyد موعد مع یحد قم بتبالقرب منك، أو 
 signup-vax-https://www.primarybio.com/r/alco. 

 

 ِعید ُمباَرك! 
  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Quarantine.aspx
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup

