متىيمكنني مغادرة العزل؟
األشخاص الذينتأكدت
إصابت همبمرض كوفيد19-
(العزل)
فيد،
إذاتأكدت إصابتكبمرضكو
ينبغي عليك العزلبغض النظر عن
لقاح أو عدم وجود أعراض.
حالة ال

نصائح:
اإلجراء الموصىبه

•
•
•
•
•
•
•

الزم المنزللمدة  5أيام على األقل.
يمكن أنينتهي العزلبعد اليوم الخامس إذالمتظهر األعراض أو أنهاتتالشى
وكانتنتيجةاالختبار التشخيصي (يفضل المستضد)سلبية.
فضل العزل حتى اليوم
إذاتعذر االختبار أو اخترت عدم االختبار،فمن األ
العاشر.
تقل
في حالة وجود الحمىينبغي أنتستمر العزلة إلى أنتتالشى الحمىل مدة ال
و
تقلل منالحمى ،مثل
عن 24ساعة (دون استخدام األدوية التي
فين).
برو
تيلنول/إيبو
بقاءفي المنزل حتىتتالشى أو إلى مابعد
إذالمتتالشى األعراض،استمرفي ال
اليوم العاشر.
ارتد كمامة مناسبة عند االقتراب من اآلخرين وذلك لمدة إجماليةتصللعشرة
غلقة( .انظر إلى إرشادات ارتداء الكمامة أدناهلمزيد
أيام ،خاصةفي األماكن الم
من المعلومات)
اتصل بمقدم الخدمة الطبية لمعرفة ما إذا كنت معرضا لخطر اإلصابة بمرض
ً ى
لتلق عالجات مرض كوفيد .يمكنك معرفة المزيد عىل
كوفيد الشديد ومؤهال ي
الموقع https://covid-19.acgov.org/antibody-treatment

مالحظة:

تعكس المبادئ التوجيهية أعاله أحدث التوصيات الصادرة عن مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية من األمراض ( ) CDCو
وه متوفرة لك كخيار ،عىل الرغم من احتمال وجود خطر النقل بعد األيام
وزارة الصحة العامة يف كاليفورنيا CDPH .ي
ر
الخمسة .يظل العزل بعيدا عن اآلخرين لمدة  10أيام هو الخيار األكث أمانا.

إرشادات ارتداء الكمامة:

إن ارتداء كمامة مناسبة ضوري لحماية اآلخرين خالل األيام ر
العشة من بدء اإلصابة .يمكنك معرفة المزيد من المعلومات
حول كيفية الحصول عىل أقىص حماية من الكمامات عىل الموقع
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-ofMasking.aspx

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101
www.acphd.org
محدث 22 :آذار /مارس 2022

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer
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يمكنت مغادرة العزل؟
مت
ي

موارد ألميدا مقاطعة
موارد للمساعدة
الموارد المالية
مؤسسة
ال

المعلومات:

اتصل بـ

صو للدلخ في 1-833-430-2122
المؤهلللح ل
ة
عدة األسر
ي لمسا
وفيد 19-تقديم التمول
إليجاأثناء جائحة ك
برنامج إعانة ا ر
https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overvie
فوعات
فق ،لسداد كل من المد
فع اإليجار والمرا
د
رنيا
ليفو
في كا
w.html#renter
خرة أو المستقبلية.
المتأ
إليجارفي حاالت الطوارئ
برنامج مساعدة ا
الميدا
في مقاطعة أ
اإلقام في
(HELPبرنامج المساعدة و ة
حاالت الطوارئ)

صل إلى 15
فع ماي
المؤهلللدخلفي د
ة
عدة األسر
مسا
فوعات
فق،لسداد كل من المد
هرا من اإليجار والمرا
ش ً
خرة أو المستقبلية.
المتأ
وفر المساعدة الطارئة لمرة واحةد لسكانمقاطعة
ي
إلى سكن دائم.
أالميدالمنع التشرد واالنتقال

https://www.ac-housingsecure.org/

510-259 2200
لكترونيHoEmLodgP@acgov.org :
البريد اإل
لكتروني
للتقدم ،أكمل هذاالطلب اإل

510-263-2420
 GAوالمساعدة النقدية
ج المساعدةالعامة ( )
طعة أالميدا يقدمبرنام
عيفي مقا
الجتما ة
 SSAالخدمات ا
ج المساع ةد النقدةيلل مهاجرين https://www.alamedasocialservices.org/public/se
لالجئين ( ،)RCAوبرنام
rvices/financial_assistance/cash_assistance_prog
عم للمؤهلين.
( )CAPIاإلعانات والد
ram_for_immigrants.cfm
510-768-3100; 510-860-4985
ليك في شرق الخليج مساعدة اإليجارلسكان أوكالند
يرية الكاثوية
جمعيات الخ
ال
www.cceb.org
;510-272-3700
ت للعائالت
فعا
مساعدة لإليجار والد
موسمالمشاركة
https://www.alamedacountysocialservices.org/our
-services/Shelter-and-Housing/OtherSupport/season-of-sharing
https://ofwemergencyfund.org/help
الساعة
هدايانقدةيللعاملينب
صندوق الطوارئ األجور لمرة واحدة
المساعدة المقدمة من  EDDو،CalFreshوالمساعدة 510-535-6101
مجلس الوحدة
لكترونيadmin@unitycouncil.org; :
البريد اإل
صلة
فق والمساكن،والخدمات المت
في مجالالمرا
www.unitycouncil.org/career-center
بالوظائف( .اإلنجليزية واإلسبانية ولغة المام)
ليغال دو ال رازا (  Centro Legalمساعدات إيجار طارئة لسكانمقاطعة أالميدا والموارد https://www.centrolegal.org/
نترو
سي
510-437-1554
األخرى.
de la (Raza
لشارع
لى مستوى ا
مشروع صحي ع

فيد-
المساعدة معطلب وموارد إعانات اإليجارأثناء كو
فورنيا (اإلنجليزية واإلسبانية والمايا)
19فيكالي

;(510) 306-4835
http://streetlevelhealthproject.org/

مواراإلسكان
د

والسكن المؤقت
ول إلى المأوى
معلومات عن الوص
خر فيمقاطعة أالميدا
والسكن الطارئ اآل

اتصلعلى 211؛http://211alamedacounty.org/

بي جي أند اي ()PG&E

فع
لفاتورةلمرة واحدة ،وترتيبات الد
فع ا
المساعدفي د
ة
والتمديدات (برنامج الوصول)

1-800-933-9677
خصمعلىبي جي أند اي (( )PG&Eبرنامج الرعاية)

برنامج مساعدةالعمالء EBMUD

المساعدفيفاتورة المياه
ة

1-866-403-2683

المساعدفيفاتورة الكهرباء (برنامج )LIHEAP
ة

510-881-0300داخلي  216و داخلي 216
https://www.spectrumcs.org/

لمجتمعي ()Spectrum
سبيكتروم ا
زمرك

موارد مقاطعة ألميدا
موارد للمساعدة

ئية
الموارد الغذا
ؤسسة
الم

المعلومات

اتصل بـ

سيربطك خطالمساعدةبمصدرالبقالة أو وجبة
510-635-3663
بنك الطعامفي مقاطعة
ساخنةفين
فساليومالذيتتصلفيه.المساعدةفي (االثنين –الجمعة من  9ص إلى  4م)
أالميدا
تقديم طلب .Cal Fresh
مسؤولالطعامالمحلي  www.foodnow.netو
www.comidaahora.net
https://covid-19.acgov.org/covid19خدمات توزيع الطعام
قائمةالمواردالغذائيةبمافيذلك
assets/docs/food-housing-finance/foodالمدرسية وساعات
الوجبات
access-resource-list-2021.06.21.pdf
تسوق الخاصة عبر الروابط
ال
الموجودةفيالقائمة.
1-800-422-9495
كال فريشللغذاء  CalFreshبرنامج  CalFreshهوبرنامج مساعدة غذائية
برنامج
ميلي ة ()SNAP
برنامجالمساعدةالغذائيةالتك
لألسر لشراء
يلية ()SNAPيقدمالمساعدة
تكم
األطعمةالمغذية.
https://www.mybenefitscalwin.org/

مواردالتأمين الصحي
المعلومات
مؤسسة/
ال

اتصل بـ

لتأمين الصحي (Medi-
مساع التسجيلفي ا
دة
CALوبرامج أخرى)

1-800-422-9495

ريبة منك
يب أو عيادة صحيةق
حدد موقعطب

510 297-0230
https://www.alamedahealthconsortium.org/health-center/
http://www.alamedahealthsystem.org/locations/

;https://www.mybenefitscalwin.org/; http://alamedasocialservices.org/public/i ndex.cfm

االستشارة:
الدعم العاطفي/
سسة
المؤ

اتصل بـ

لوكيةفي مقاطعة ألميدا
لص ةح الس
الوصولل

1-800-491-9099
من  8:30إلى  5:00من األثنين إلىالجمعة

خدمات دعم األزماتفي مقاطعة أالميدا (24
ساعة)

1-800-273-8255

لية (24ساعة)
لعئ
خطمساعدة المسارات ا ا

1-800-829-3777

Contact
Public Health Department
(Main Line 8000-267 )510
COVID-19 Information:
(2101-268 )510
Email: ncov@acgov.org
www.acphd.org
Ver: 05-20-2021

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

Alameda County Resources

