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 بين األصدقاء والجيران  19-توصيات حول كيفية االحتفال بالهالوين ويوم الموتى بأمان ومنع انتشار كوفيد

الصحة بمقاطعة أالميدا ومدينة بيركلي تذكير السكان بأن العديد من أنشطة عيد الهالوين ويوم الموتى الُمحتفل بها يود مسؤولو  
مان إضافية 19- تنطوي على خطر انتشار كوفيد    -. يمكن أن يساعد قصر نفسك وتواجدك في التجمعات الصغيرة وتنفيذ تدابير أ

. ومن ثم نحتاج كلنا معًا إلى بذل أقصى ما في  19-في تقليل خطر انتشار كوفيد  -ح خاصةً عندما ال يكون الجميع قد أخذ اللقا
 وسعنا لحماية أنفسنا ومن حولنا، بما في ذلك األطفال الصغار غير المؤهلين للتطعيم بعد. 

هذا العام، يوصى بشدة أنأثناء التخطيط والمشاركة في أنشطة  يتخذ الجميع التدابير التالية للوقاية من  الهالوين ويوم الموتى 
 : 19-كوفيد 

 ُخْذ اللقاح الكامل. •
o   هي أفضل حماية لنا ضد العدوى. جميع اللقاحات الثالثة المتاحة حاليًا آمنة وتقلل بشكل فعال من اللقاحات 

 .19-خطر اإلصابة بأمراض خطيرة والحاجة للعالج في المستشفى والوفاة بسبب كوفيد 
o ع للتطعيم بالقرب منك:ابحث عن موق -https://covid

 19.acgov.org/vaccines.page?#availabilityو 
https://www.cityofberkeley.info/covax/ 

 .19-امكث في المنزل إذا كنت مصابًا، أو تعتقد أنك مصاب، بكوفيد •
o  ال تحضر االحتفاالت أو تشارك في األنشطة إذا شعرت بالمرض، أو إذا كنت قد خالطت بشكل مباشر

 ولم يتم تطعيمك باللقاح الكامل بعد. 19-فيد شخًصا مصابًا بكو

 ارتِد قناًعا للوجه. •
o  دون ظهور أعراض عليهم. يتعين على الجميع، بغض النظر  19-يمكن لألفراد الملقحين حمل فيروس كوفيد

 عن حالة التطعيم باللقاح الخاصة بهم، ارتداء قناع للوجه في األماكن العامة الداخلية.
o  باستخدام أقنعة الوجه في األماكن الخاصة التي ال يكون قد أخذ اللقاح كل شخص فيها أو في حالة يُنصح

 التواجد بالقرب من أشخاص معرضين للخطر أو أجهزتهم المناعية ضعيفة. 
o .األقنعة التنكرية ليست بديلة عن قناع الوجه المحكم بشكل جيد الذي يغطي فمك وأنفك 
o فوق قناع واٍق من القماش ألنه قد يكون خطيًرا إذا كان القناع التنكري يجعل    تجنب ارتداء أقنعة تنكرية

 التنفس صعبًا.

 اجتمعوا في الهواء الطلق.  •
o   هات تعتبر األنشطة الداخلية حيث يختلط األشخاص من أسر مختلفة، مثل المنازل المسكونة أو المتا

 خاصة بالنسبة لألشخاص الذين لم يتم تطعيمهم باللقاح بعد. -الداخلية، أكثر خطورة على الجميع 

 اتخذ احتياطات السالمة عند لعب "خدعة أم حلوى". •
o  حلوى" التقليدية في الهواء الطلق، فارتِد قناًعا للوجه أو حافظ على إذا كنت تشارك في لعبة "خدعة أم

 . 19-مسافة تباعد بينك وبين اآلخرين للمساعدة في تقليل خطر اإلصابة بكوفيد 
o  مه بشكل متكرر. تذكر أن تغسل يديك بعد العودة إلى المنزل، وخاصة قبل خذ معك مطهر اليدين واستخد

 تناول أي حلوى. 

 التجمعات صغيرة.اجعل  •
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o  19-قد تتسبب التجمعات الكبيرة، حتى لو كانت في الهواء الطلق، في نشر كوفيد . 
o  شخص في األماكن الداخلية أو حشود أكبر من  1000يجب أن تمتثل الفعاليات التي تضم حشودًا تزيد عن

 . للتوجيهات الخاصة بالفعاليات الضخمة في كاليفورنيامن الحضور في الهواء الطلق  10000

م ظهور أعراض عليك لمدة  يوًما بعد المشاركة في   14لمزيد من الحماية لنفسك وأحبائك، تأكد من مراقبة نفسك للتأكد من عد
هذا حيث يكون األشخاص أكثر عرضة ل 7-3احتفاالت وأنشطة العطالت. انتبه بشكل خاص من األيام  ظهور األعراض في 

 الوقت.

، فقم بإجراء االختبار، وإذا كنت لم تحصل على التطعيم باللقاح  19-إذا كنت مخالًطا مباشًرا لشخص ثبتت إصابته بكوفيد 
الكامل، فابق في المنزل للحجر الصحي. إذا كنت ال تشعر بتحسن أو إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، فابق في المنزل للعزل 

 النظر عن حالة التطعيم الخاصة بك.بغض 

اختبار مدينة و  19-اختبار مقاطعة أالميدا لكوفيد لمعرفة المزيد حول األعراض واالختبار، يُرجى زيارة صفحتي الويب 
. للحصول على معلومات حول ما يجب فعله بعد التعرض أو في حالة االختبار اإليجابي، يُرجى زيارة  19- بيركلي لكوفيد 

. 19-إرشادات مدينة بيركلي الخاصة بكوفيد و  19-إرشادات مقاطعة أالميدا للعزل والحجر الصحي لكوفيد صفحتي الويب 
ة من رياض األطفال حتى الصف  لهذا   للحجر الصحي المعدلمؤهلين  غير 12األطفال والشباب الملتحقون بالصفوف المدرسي

هذا كخيار للحجر الصحي.  النوع من التعرض )خارج بيئة المدرسة( إذا كانت مدرستك تقدم 
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