
 

 

 نیتو بالرام، مدیر شئون اإلعالمُینشر عاجًال:
 إدارة الصحة العامة لمقاطعة أالمیدا23 أبریل 2020

 
 ُتذّكر إدارة الصحة العامة في مقاطعة أالمیدا السكان باالحتفال بصوم شهر رمضان الكریم بشكل آمن في المنزل طوال الفترة التي ال یزال

 فیها األمر الصادر الخاص باإلیواء في المكان (البقاء في المنزل) قائمًا
 

 مقاطعة أالمیدا  – ُتذّكر إدارة الصحة العامة في مقاطعة أالمیدا الجمهور بأن األمر الصادر باإلیواء في المكان (البقاء في المنزل) یحظر
 التجمعات ویوجه األفراد إلى البقاء في المنزل، إال من أجل القیام باألنشطة األساسیة. یظل األمر قائمًا وسارًیا حتى الثالث (3) من شهر مایو

 وقد یتم تعدیله إذا اقتضى األمر.
 

 بینما مجتمعاتنا اإلسالمیة ُمقبلة على شهر رمضان الكریم، ُیرجى المساعدة للحد من انتشار COVID-19 من خالل االستمرار في اإلیواء في
 المكان (البقاء في المنزل) وارتداء غطاء الوجه عند مغادرة المنزل للقیام باألنشطة األساسیة. یساعد الحد من التفاعالت بین األفراد الذین ال

 یعیشون في نفس األسرة المعیشیة على منع الناس من نقل العدوى دون علم إلى اآلخرین.
 

 ُیرجى أن تتذكر أن المساجد یجب أن تظل ُمغلقة ألداء الصالة وأن جمیع التجمعات في المجتمع محظورة. أیضًا، اإلیواء في المكان (البقاء في
 المنزل) یعني تجُنب مغادرة منزلك لتوزیع الطعام على األعمال الخیریة أو زیارة العائلة أو األصدقاء الذین ال یعیشون معك في نفس المنزل.

 
 نحن ننصح مجتمعاتنا بالصالة من المنزل وعدم التجمع حسب التقالید مثل كسر الصیام (اإلفطار) أو الصالة المسائیة في المسجد (صالة

 التراویح)، واالمتناع عن قضاء العشر األواخر بالمسجد للعبادة (اعتكاف). على الرغم من أننا ال نعرف حتى اآلن ما سوف تكون علیه المبادئ
 التوجیهیة الخاصة باإلیواء في المكان (البقاء في المنزل) في أواخر شهر مایو، فمن المرجح أنه سوف یجب علیك االمتناع عن حضور

 احتفاالت العید الجماعیة في نهایة شهر رمضان الكریم.
 

 تم إعداد هذه اإلرشادات بالتشاور مع قیادة المجلس اإلسالمي في شمال كالیفورنیا. من األهمیة بمكان التأكید على أن إیقاف التجمعات الشخصیة
 لیس إیقافًا للعبادة. نحن ننصحك بالتماس التوجیه واإلرشاد من القادة الروحیین خالل هذا الشهر الكریم الهام فیما یتعلق بالصوم وااللتزامات

 الخیریة. تقدم العدید من المساجد خدمات افتراضیة عبر اإلنترنت.
 

 قال د. حاتم بازیان، رئیس المجلس اإلسالمي في شمال كالیفورنیا، "بینما یستعد المسلمون للترحیب بشهر رمضان الكریم، ال تزال جائحة
 COVID-19 تمثل مصدر قلق كبیر للمجتمع، ویجب أن تكون ممارسة االلتزامات الدینیة متوازنة دائًما مع سالمة ورفاهیة جمیع األفراد في

 المجتمع".
 

 للحصول على الموارد حول كیفیة االحتفال بدیانتك بشكل افتراضي من داخل منزلك وأنت في أمان، تفضل بزیارة الموقع:
.http://www.acphd.org/media/570945/covid-19-ramadan-holiday-2020.04.23.pdf 
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 قالت الدكتورة إریكا بان، الموظفة المسؤولة عن الصحة المؤقتة، بإدارة الصحة العامة في مقاطعة أالمیدا: "خالل هذه األوقات العصیبة، یعد
 البقاء على االتصال اجتماعیًا مع الحفاظ على التباعد الجسدي جزًءا مهًما من الحفاظ على الصحة العقلیة والروحیة". "هناك أدلة على أن

 جهودنا تؤدي إلى تسطیح المنحنى (أي یصبح المنحنى في خط مستقیم) ونشكر سكاننا على التزامهم بهذه االستراتیجیة الحاسمة للحفاظ على
 سالمة السكان وصحتهم. رمضان مبارك ونتمنى لكم جمیعًا احتفاالت آمنة".

 
 إن البقاء في المنزل، وغسل الیدین بشكل متكرر، وتغطیة وجهك عندما تحتاج إلى مغادرة المنزل للقیام باألنشطة األساسیة، والحفاظ على

 مسافة 6 أقدام بینك وبین اآلخرین ال تزال أفضل الطرق للحد من انتشار فیروس الكورونا الجدید.
 

 للحصول على المزید من المعلومات حول COVID-19، تفضل بزیارة: http://www.acphd.org/2019-ncov.aspx. تفضل بزیارة:
 https://covid-19.acgov.org/index.page لالطالع على األسئلة المتكررة حول األمر الصادر باإلیواء في المكان (البقاء في المنزل).
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