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فيات ألكثر من الضعففي الش هر الماضي.
فيد 19-إلى المستش
ازدادت ح االت دخول األشخاص المصابينبـكو
فى ،أعلن مسؤولو الصح ةفي مقاطع ة أالميدا
فيد 19-إلى المستش
مقاطعة أالميدا ،كاليفورنيا –للحد منتأثير زيادة دخول الح االت المصاب ةبكو
ح ا .الينطبق هذا األمر
اليوم أن هيلزم ارتداء األقنع ةفي معظم األماكن العام ة المغلق ةبداي ة منيوم الجمع ة 3يونيو  2022الساع ة 12:01صبا ً
فيد وح االت دخول
على مدين ةبيركلي ،وهي والي ةصحي ة محلي ة مستقل ة.يواصل مسؤول الصح ةفي مقاطع ة أالميدا مراقب ة ح االت اإلصاب ةبكو
فىلتحديد متىيمكن رفع هذا األمربأمان.
المستش
فال إلى الصف الثاني عشر حتىن هاي ة العام الدراسي ،2021-2022
لنتتطلب مقاطع ة أالميدا ارتداء األقنع ةفي المدارس من رياض األط
ف ال
فال والشباب األخرى،بمافي ذلك دار رعاي ة األط
ولكن اليزالينصحبشدةبارتداء األقنع ة .ستكون األقنع ة إلزامي ةفي جميع أماكن األط
في ة وبرامج الشباب،قدر اإلمكان.
والمدرس ة الصي
فيد 19-المبلغ عن ها ذروة موج ة دلتا التي انتشرتفي الصيف الماضي وتقترب اآلن من المستويات التيش وهدت خالل
تجاوزت ح االتكو
بالغ عن هافي المختبر.فالح االت المبلغ عن ها أقل من العدد اإلجماليبسبب
موج ةشتاء  ،2020-2021عند مستويات اختبار مماثل ةتم اإل
االختبارات التيتجرىفي المنزل والعد وى غير المحددة.
فع عدد المرضى الجديد الذينيعانون من
فىبعد أن ظلت مستقرة خالل األسابيع األولى من هذه الموج ة .وارت
فعت ح االت دخول المستش
وقد ارت
فيد-
فىبسرع ةفي األيام األخيرة ،وتجاوز اآلن ذروة الصيف الماضي.نتوقع الوصول إلى مستوى مجتمع كو
فيد 19-ويدخلون إلى المستش
كو
فح ة األمراض والوقاي ةقريبًا،نظ ًرالالتجا هات الحالي ة.
فع"في مراكز مكا
" 19المرت
فاع مرة أخرىفيأبريل،لمنالحظفيبياناتنا التأثيرات غير المتناسب ة على
فيد19-في االرت
ف ة إلى ذلك ،عندمابدأت ح االتكو
ب اإلضا
ح ا ،وأصبحلدى السكان من أصل إسباني/التيني أعلى معدل ح االتفي مقاطع ة أالميدا منبين أكبر
المجتمعات الملون ة .ولميعد ذلكصحي ً
المجموعات العرقي ة/اإلثني ة.
فيدفي مقاطع ة أالميدا اآلن إلى دخول
فاع ح االت اإلصاب ةبكو
قال مسؤول الصح ةفي مقاطع ة أالميدا الدكتورنيكوالس موس" :يؤدي ارت
فى ويعكس اإلجراء الذياتخذ اليوم خطورة اللحظ ة"" .واليمكنناتج اهل البيانات ،واليمكننا التنبؤبموعد
المزيد من األشخاص إلى المستش
فضلفرص ةللحد منتأثير الموج ة الطويل ة على مجتمعاتنا".
انت ها ء هذه الموج ة .إن ارتداء األقنع ة مرة أخرىيمنحنا أ
فيروس الذييسبب
فيد 19-واألدوي ة المتاح ة الوقاي ة من األمراض الشديدة،فإن ال
فر جرعات اللقاح ،المعززة،قبل اإلصاب ةبكو
في حينتو
فيدينتشربمستويات عالي ة جدًافي مقاطع ة أالميدا .حتى مع الحماي ة القوي ة،فإن أعداد اإلصابات الكبيرة هذهتُع ّرض المزيد من األشخاص
كو
فى.
للخطر والدخول إلى المستش

في ة من الحماي ةضد العدوى منفيروسينتشرفي ال هواء .إن ارتداءقناع عالي الجودةيحميكل من مرتدي
فر ارتداء األقنع ة طبق ة إضا
يو
فال دونسن الثاني ةقناعًا.
فيد.19-يجب أاليرتدي األط
القناع ومن حول ه ،وسيساعد ارتداء المزيد من األشخاصلألقنع ة علىإبطاء انتشاركو
قالت كولينشاوال ،مديرة وكال ة خدمات الرعاي ة الصحي ةفي مقاطع ة أالميدا (" :) AC HCSAنشكرسكان مقاطع ة أالميدا وأصحاب العمل
فيد ،ومرة أخرىيجب علينا
والشركات على مواصل ة االرتقاء إلى مستوى التحدي استجاب ةل هذه الجائح ة .ولسوء الحظ،لميختففيروس كو
فيروس المعديللغاي ة".
فين والرعاة م ن هذا ال
فراد المجتمع والموظ
فسنا وأصدقائنا وأ
اتخاذتدابيرلحماي ة أن
فارق ة ،ومن أصل أسباني/التيني ،وسكان جزر المحيط ال هادئبشكل غير متناسب
طوالفترة الجائح ة،تأثر السكان األمريكيون السود/األ
فت الجائح ة عن هذه المشاكل
فوارق الصحي ة وكش
فس ها على مدار التاريخ من ال
فيد .)19-وقد عان ت هذه المجتمعاتن
فيروس كورونا (كو
ب
فيد 19-حيثما أمكن.
فاوتات المتعلق ةبكو
فيف من الت
فاقم ها .وتلتزم مقاطع ة أالميدابالتخ
وزادت منت
فس
قالت كيمي واتكينز-تارت مديرة إدارة الصح ة العام ةب وكال ة خدمات الرعاي ة الصحي ةفي مقاطع ة أالميدا (" :) AC HCSAنحننرىن
فالعديد من السكان السود والبنيون هم عمال
فاع الح االت"" .
النمط من التأثير غير المتناسب على المجتمعات المتضررةبشدة مرة أخرى مع ارت
فاعلونفي هابشكل متكرر مع الجم هور.كما إن األمربارتداء
في الخطوط األمامي ة الذين اليمكن هم العمل من المنزل ويعملونفي أماكن عمليت
ف ة".
األقنع ةسوفيحد من انتشارفيروس كوروناف ي هذه المجتمعات الضعي
فيد : 19-البقاءفي المنزلفي حال ة
ف ة إلى ارتداء األقنع ة،يتمتذكير السكانب االستمرارفياتخاذ خطوات أخرىللحد من انتشاركو
ب اإلضا
في أماكن
فاظ على التجمعاتصغيرة و
المرض أونتيج ة االختبار اإليجابي ة؛ واختبار ما إذا كان هناك أعراض أو مخالط ةلحال ة مصاب ة؛ والح
فتوح ة أو زيادة الت هوي ة إذا كان التجمعفي مكان مغلق.
م
إذالمتحصل على التطعيم أو الجرع ة المعززة،فإننانحثكبشدة على النزول إلى العيادة إذا كنت مؤ هالً والتحدث إلى مقدم الرعاي ة الصحي ة
فيد19-
ف ة أو متوسط ة.يرجى زيارة الموقع اإللكتروني الخاصبكو
في
فيد وكانلديك أعراض خ
حول العالج إذا كانتنتيج ةفحصك إيجابي ةلكو
للحصول على الموارد اإلعالمي ة.
###

سيكون مسؤولو الصحةفي مقاطعة أالميدا متاحين إلجراء مقابالت اليوم الخميس ،من الساعة  2م إلى الساعة  4م.يرجى مراسلتنا على
البريد اإللكتروني  eoc-pio@acgov.orgأو االتصال على الرقم 510-267-8001لتحديد موعد.
مقاطع ة أالميدا ،الواقع ةفي منطق ة خليجسانفرانسيسكو الشرقي ة  ،هي المقاطع ة السابع ة ( )7األكثر اك ً
تظاظابالسكانفي والي ة كاليفورنيا .وتضم مقاطع ة
أالميدا ،التيتبلغ مساحت ها اإلجمالي ة أكثر من  800ميل مربع ويبلغ عددسكان ها أكثر من  1.6مليوننسم ة ،مناطق جغرافي ة حضري ة وضواحي ومناطق
ريفي ةباإلضاف ة إلى منطق ة كبيرةفردي ة .وتتميز مقاطع ة أالميدابتنوعها العرقي الغني وتصنف كواحدة من أكثر المقاطعاتتنوعًافي البالد .وحسب مسح
المجتمع األمريكيلعام ،2018فإن 32.1في المائ ة منسكان المقاطع ة مولودونفي الخارج والتوجد مجموعة عرقي ة أوإثني ة ذات أغلبي ة.باإلضاف ة إلى
ذلك ،وف ً
قالوزارة التعليمفي كاليفورنيا،يتحدث متعلمو اللغ ة اإلنجليزي ةفي أنظم ة المدارس العام ة من الروض ة حتى الصف 12في مقاطع ة أالميدابـ 60
لغ ةفي عام .2019-2020

