
 
  

 

 
 بالرام  نيتو الفوري للنشر

ة المعلومات  مدير 2022  ،يونيو 2  العام
ة   إدارة الصحة العام
ة   أالميدا  مقاطعة  في  الصحية  الرعاية  خدمات  وكال
 pio@acgov.org-eoc 
 

 مقاطعة أالميدا تطلب ارتداء القناع في معظم األماكن العامة المغلقة
 في الشهر الماضي. إلى المستشفيات ألكثر من الضعف  19-األشخاص المصابين بـكوفيدازدادت حاالت دخول  

إلى المستشفى، أعلن مسؤولو الصحة في مقاطعة أالميدا   19-للحد من تأثير زيادة دخول الحاالت المصابة بكوفيد –مقاطعة أالميدا، كاليفورنيا 
ة المغلقة بداية من يوم الجمعة  اليوم أنه يلزم ارتداء األقنعة في معظم   ال ينطبق هذا األمر  صباًحا.  12:01الساعة   2022يونيو   3األماكن العام

وهي والية صحية محلية مستقلة. يواصل مسؤول الصحة في مقاطعة أالميدا مراقبة حاالت اإلصابة بكوفيد وحاالت دخول   على مدينة بيركلي، 
 ر بأمان.المستشفى لتحديد متى يمكن رفع هذا األم

من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر حتى نهاية العام الدراسي   ، 2022-2021لن تتطلب مقاطعة أالميدا ارتداء األقنعة في المدارس 
ال  ستكون األقنعة إلزامية في جميع أماكن األطفال والشباب األخرى، بما في ذلك دار رعاية األطف ولكن ال يزال ينصح بشدة بارتداء األقنعة.

 والمدرسة الصيفية وبرامج الشباب، قدر اإلمكان.
وهدت خالل    19-حاالت كوفيدتجاوزت   المبلغ عنها ذروة موجة دلتا التي انتشرت في الصيف الماضي وتقترب اآلن من المستويات التي ش

فالحاالت المبلغ عنها أقل من العدد اإلجمالي بسبب  ، عند مستويات اختبار مماثلة تم اإلبالغ عنها في المختبر.2021-2020موجة شتاء  
 وى غير المحددة.االختبارات التي تجرى في المنزل والعد

هذه الموجة. حاالت دخول المستشفىوقد ارتفعت  وارتفع عدد المرضى الجديد الذين يعانون من  بعد أن ظلت مستقرة خالل األسابيع األولى من 
-مستوى مجتمع كوفيدنتوقع الوصول إلى  المستشفى بسرعة في األيام األخيرة، وتجاوز اآلن ذروة الصيف الماضي.ويدخلون إلى   19-كوفيد

هات الحالية. 91 ا، نظًرا لالتجا  "المرتفع" في مراكز مكافحة األمراض والوقاية قريبً
في االرتفاع مرة أخرى في أبريل، لم نالحظ في بياناتنا التأثيرات غير المتناسبة على    19-باإلضافة إلى ذلك، عندما بدأت حاالت كوفيد

يعد ذلك صحيًحا، وأصبح لدى السكان من أصل إسباني/التيني أعلى معدل حاالت في مقاطعة أالميدا من بين أكبر   ولم المجتمعات الملونة.
 المجموعات العرقية/اإلثنية.

قال مسؤول الصحة في مقاطعة أالميدا الدكتور نيكوالس موس: "يؤدي ارتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد في مقاطعة أالميدا اآلن إلى دخول  
اهل البيانات، وال يمكننا التنبؤ بموعد   من األشخاص إلى المستشفى ويعكس اإلجراء الذي اتخذ اليوم خطورة اللحظة".المزيد  "وال يمكننا تج

ء هذه الموجة.  إن ارتداء األقنعة مرة أخرى يمنحنا أفضل فرصة للحد من تأثير الموجة الطويلة على مجتمعاتنا." انتها
لشديدة، فإن الفيروس الذي يسبب المتاحة الوقاية من األمراض ا  واألدوية  19-، قبل اإلصابة بكوفيدالمعززة،  جرعات اللقاحفي حين توفر 

هذه تُعّرض المزيد من األشخاص   كوفيد ينتشر بمستويات عالية جدًا في مقاطعة أالميدا. حتى مع الحماية القوية، فإن أعداد اإلصابات الكبيرة 
 للخطر والدخول إلى المستشفى.

  



 
  

 

يحمي كل من مرتدي    قناع عالي الجودةإن ارتداء  ينتشر في الهواء.يوفر ارتداء األقنعة طبقة إضافية من الحماية ضد العدوى من فيروس 
 جب أال يرتدي األطفال دون سن الثانية قناعًا.ي .19-القناع ومن حوله، وسيساعد ارتداء المزيد من األشخاص لألقنعة على إبطاء انتشار كوفيد

(: "نشكر سكان مقاطعة أالميدا وأصحاب العمل AC HCSAقالت كولين شاوال، مديرة وكالة خدمات الرعاية الصحية في مقاطعة أالميدا )
كوفيد، ومرة أخرى يجب علينا  ولسوء الحظ، لم يختف فيروس والشركات على مواصلة االرتقاء إلى مستوى التحدي استجابة لهذه الجائحة.

ن هذا الفيروس المعدي للغاية."  اتخاذ تدابير لحماية أنفسنا وأصدقائنا وأفراد المجتمع والموظفين والرعاة م
طوال فترة الجائحة، تأثر السكان األمريكيون السود/األفارقة، ومن أصل أسباني/التيني، وسكان جزر المحيط الهادئ بشكل غير متناسب  

هذه المشاكل   (.19-كورونا )كوفيد بفيروس ت هذه المجتمعات نفسها على مدار التاريخ من الفوارق الصحية وكشفت الجائحة عن  وقد عان
ها.  حيثما أمكن.  19-وتلتزم مقاطعة أالميدا بالتخفيف من التفاوتات المتعلقة بكوفيد وزادت من تفاقم
ة ب  -قالت كيمي واتكينز (: "نحن نرى نفس  AC HCSAوكالة خدمات الرعاية الصحية في مقاطعة أالميدا )تارت مديرة إدارة الصحة العام

هم عمال   النمط من التأثير غير المتناسب على المجتمعات المتضررة بشدة مرة أخرى مع ارتفاع الحاالت". "فالعديد من السكان السود والبنيون 
هور.  في الخطوط األمامية الذين ال يمكنهم العمل من المنزل ويعملون كما إن األمر بارتداء  في أماكن عمل يتفاعلون فيها بشكل متكرر مع الجم

ي هذه المجتمعات الضعيفة."  األقنعة سوف يحد من انتشار فيروس كورونا ف
ة   : البقاء في المنزل19-باإلضافة إلى ارتداء األقنعة، يتم تذكير السكان باالستمرار في اتخاذ خطوات أخرى للحد من انتشار كوفيد في حال

هناك أعراض أو مخالطة لحالة مصابة؛ والحفاظ على التجمعات صغيرة وفي أماكن   المرض أو نتيجة االختبار اإليجابية؛ واختبار ما إذا كان 
 إذا كان التجمع في مكان مغلق.  التهويةمفتوحة أو زيادة  

هالً والتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية  التطعيم أو الجرعة المعززةإذا لم تحصل على  ، فإننا نحثك بشدة على النزول إلى العيادة إذا كنت مؤ
  19-الموقع اإللكتروني الخاص بكوفيديرجى زيارة   إذا كانت نتيجة فحصك إيجابية لكوفيد وكان لديك أعراض خفيفة أو متوسطة.  العالجول  ح

 للحصول على الموارد اإلعالمية.
###  

من الساعة  م. يرجى مراسلتنا على  4م إلى الساعة  2سيكون مسؤولو الصحة في مقاطعة أالميدا متاحين إلجراء مقابالت اليوم الخميس، 
 لتحديد موعد.  510-267-8001أو االتصال على الرقم   pio@acgov.org-eocالبريد اإللكتروني 

أ هي المقاطعة السابعة )مقاطعة  وتضم مقاطعة   ( األكثر اكتظاًظا بالسكان في والية كاليفورنيا.7الميدا، الواقعة في منطقة خليج سان فرانسيسكو الشرقية ، 
مربع ويبلغ عدد سكانها أكثر من   800أالميدا، التي تبلغ مساحتها اإلجمالية أكثر من  ة، مناطق جغرافية   1.6ميل  حضرية وضواحي ومناطق  مليون نسم

العرقي الغني وتصنف كواحدة من أكثر المقاطعات تنوًعا في البالد. ريفية باإلضافة إلى منطقة كبيرة فردية. مقاطعة أالميدا بتنوعها  وحسب مسح   وتتميز 
باإلضافة إلى   عرقية أو إثنية ذات أغلبية.  في المائة من سكان المقاطعة مولودون في الخارج وال توجد مجموعة 32.1، فإن 2018المجتمع األمريكي لعام 

ة من الروضة حتى الصف  ة المدارس العام  60في مقاطعة أالميدا بـ  12ذلك، وفًقا لوزارة التعليم في كاليفورنيا، يتحدث متعلمو اللغة اإلنجليزية في أنظم
 .2020-2019لغة في عام 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Indoor-Air-Quality-Ventilation-Tips--en.pdf
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/treatment
https://covid-19.acgov.org/index.page
https://covid-19.acgov.org/index.page
mailto:eoc-pio@acgov.org

