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يحّث مسؤولو الصّّحة بمنطقة الخليج على التلقيح الفوري ويصدرون أوامر باستخدام غطاء الوجه في 
 19-الداخل لمنع انتشار مرض كوفيد

مقاطعات أالميدا، كونترا كوستا، مارين، سان فرانسيسكو، سان ماتيو، سانتا كالرا وسونوما ومدينة بيركلي تُدخل أوامر 
مامة حيزارتداء   التنفيذ اليوم الثالثاء الك

 
دلتا المتحور  19-الحاد، ومع ظهور مرض كوفيد  19-كوفيد يستمر التلقيح للحماية من مرض   -مقاطعة أالميدا، كاليفورنيا  

اآلن والذي يصيب نسبة صغيرة من األشخاص الملقحين فضال عن العديد من األشخاص غير الملقحين، أصدر ثمانية من  
جميع األفراد،  تلزم األوامر   مسؤولي الصحة في منطقة الخليج أوامر صحية تُلزم بارتداء الكمامات في األماكن العامة المغلقة.

  12:01بغض النظر عن حالة التلقيح، ارتداء غطاء الوجه في األماكن المغلقة العامة، مع استثناءات محدودة، بدًءا من الساعة 
 آب/ أغسطس. 3صباًحا يوم الثالثاء، 

 
صغيرة   دلتا نسبةأيضاً، يصيب متحور  ، بما في ذلك متحور دلتا.19-تظل اللقاحات األداة األقوى في مكافحة مرض كوفيد 

وفي  الذين مازالوا يتمتعون بحماية قوية من المرض الشديد، والدخول إلى المستشفى، والوفاة. - من الملقحين في منطقة الخليج 
ويحث مسؤولو الّصّحة بمنطقة الخليج جميع السّّكان غير   ملقّح، يمنع غطاء الوجه انتشاراً أكبر للمرض.. إصابة شخصحالة 

 فما فوق على أخذ اللقاح بأسرع ما يمكن.  12ر  الملقحين بعم
 

ها إلبطاء انتشار مرض كوفيد  "، على حد قول الدكتور 19-"إن غطاء الوجه أداة بسيطة وفعّالة يستطيع الجميع استخدام
مة المغلقة، بصرف  نيكوالس موس، مسؤول الصحة في مقاطعة أالميدا. النظر عن "إن استخدام أقنعة الوجه في األماكن العا

هذه الطفرة الصيفية ".   حالة التلقيح، من شأنه أن يساعدنا في حماية بعضنا البعض وإنهاء 
 

هذه األوامر الصحية إلى الحد من انتقال مرض كوفيد  ويشعر مسؤولو الصحة بقلق   في المجتمع وحماية الجميع. 19-تهدف 
المحلية عبر منطقة الخليج، وخاصة بين األشخاص غير   بالغ إزاء المستويات الكبيرة من انتقال العدوى في المجتمعات 

هذا جزئياً إلى المتحور الواسع االنتشار دلتا من كوفيد  الملقحين. ، والذي يعتبر أكثر قدرة على االنتشار من  19-ويرجع 
ه من  وكذلك، تشير المعلومات الحديثة الصادرة عن مراكز مكافحة األمراض والوقاية  األشكال السابقة للفيروس. منها   أن

بعض الحاالت نقل متحور دلتا إلى أفراد آخرين، وبالتالي فإن االستخدام الداخلي  بالكامل في الممكن حتى لألفراد الملقحين 
 لغطاء الوجه يوفر طبقة حماية إضافية مهمة. 

 
مة المغلقة. مامة مالئمة في األماكن العا عامة أو إن األماكن  توجب األوامر الصحية الجديدة ارتداء ك المغلقة، سواء كانت 

كما يوصي  أشخاص ال يعيش معهم. المرء مع، خاصة عندما يتواجد 19-خاصة، تشكل خطورة أكبر في نقل كوفيد 
بأن يوفر كل أصحاب األعمال غطاء الوجه لألفراد الذين يدخلون منشآتهم، كما أن الشركات مطالبة  المسؤولون عن الصحة 

 الداخل.بتنفيذ أمر غطاء الوجه في 
 

مة  تتسق األوامر الصحية التي صدرت اليوم مع توجيهات مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ووزارة الصحة العا
مة المغلقة. هم في األماكن العا وسيواصل   في كاليفورنيا، والتي توصي بأن يرتدي األفراد الملقحين بالكامل واقية أثناء تواجد

ليج رصد البيانات، بما في ذلك زيادة التلقيح في جميع أنحاء المنطقة، لتقرير متى يمكن تعديل  مسؤولو الصحة في منطقة الخ
 األوامر أو رفعها. 

 
يوجه أمر مقاطعة أالميدا بأّن يرتدي جميع السكان غطاء الوجه على الفم واألنف في األماكن العامة المغلقة، مع بعض  

لمزيد من التفاصيل، راجع   جه في كافة أرجاء الوالية لألفراد غير الملقحين.بشكل مماثل لتوجيهات غطاء الو  االستثناءات،
  masks-19.acgov.org/face-https://covid.األمر هنا:

 

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


  
 

 
 

ة ومجانية للجميع بعمر  19-إن لقاحات كوفيد  https://covid-الموقع تفضل بزيارة  سنة فما فوق. 12آمنة وفعال
19.acgov.org/vaccines.page?#availability قريب منك أو اتصل على  لتعرف أين يمكنك العثور على موقع للتلقيح

 إذا فاتتك الجرعة الثانية، تذكر أنه مازال عليك إكمال سلسلة التلقيح. 4VAX (510-208-4829.)الرقم 
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 المنسقة اإلعالمية:

 نييتو بلرام، مديرة المعلومات العامة
امة في مقاطعة أالميدا   دائرة الصحة الع
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