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مقاطعة أالميداترفع القرار المحلي الذييقتضي ارتداء األقنعة ،وتُعيد التنسيق مع الجهات التوجيهيةفي الواليةفي ظل انخفاض عدد حاالت
اإلصابة

فيد 19-في االنتشارفي مجتمعاتنا.
بلغت أعداد الح االت ذروت ها ،ولكنيستمركو

مقاطعة أالميدا ،كاليفورنيا – أعلن مسؤولو الصح ة اليوم أن مقاطع ة أالميداستنسق مرة أخرى مع الج هات التوجيهي ةبشأن القرار الذي
فورنيا وستُلغيقرار مسؤول الصح ة المحلي الذييقتضي ارتداء األقنع ةفي معظم األماكن العام ة
يقتضي ارتداء األقنع ة ال ُمطبقفي كالي
ح افي 25يونيو /حزيران  . 2022راقب مسؤول الصح ةفي مقاطع ة أالميدا منكثب التطورات
بارا من الساع ة 12:01صبا ً
المغلق ة ،اعت ً
فع هفي ظل األوضاع الحالي ة .وتستمر
فيد 19-بينماكان القرار الذييقتضي ارتداء األقنع ة ُمطبقً ا ،وقرر أن ه من الممكن ر
المحلي ةلوضع كو
الوالي ة ومقاطع ة أالميدافيتشديد التوصي ةبارتداء األقنع ةفي األماكن المغلق ة.
فاض ،ممايُظ هرتحسنً افي الوضعبين أكبر
فيد  19-إلى الذروة وتستمرفي االنخ
وصلت أعداد الح االت اليومي ة التييُبلَّغ عن إصابت هابكو
المجموعات العرقي ة واإلثني ةفي المقاطع ة؛بمافي ذلك السكان من أصل إسباني /التيني الذينتأثروا مرة أخرىبشكل أكبر.تدعمبيانات مياه
فيد 19-في المجتمع؛ حتى عندماتكون معلومات الحال ة المبلغ عن ها غير
فر معلومات حول معدل انتشاركو
الصرف الصحي المحلي ة ،التيتو
قرارافي أعداد
فيد  19-مرت
فياتنتيج ة اإلصاب ةبكو
فراد الذييدخلون المستش
كامل ة ،هذه التطورات.بينماتظل أعداد األ
فع ة ،إال أن هناك است ً
فيد  19-على مستوى المجتمعفي مقاطع ة أالميدا
فياتيوميًا.تغيرت حال ة انتشار اإلصاباتبكو
فيد  19-الجدد الذينيدخلون المستش
مرضىكو
فر).
فع" (برتقالي) إلى "متوسط" (أص
في مركز السيطرة على األمراض والوقاي ة من هاب األمس من "مرت
فع القرار.تقتضي األوضاع
فيد 19-بعد ر
على الرغم من جوانب التحسن المذكورة،يتعين على السكانتوقعآثار مستمرةكبيرةناتج ة عنكو
فردقد حصل على اللقاح أم ال؛ وذلكفي
في الوالي ة من الجميع االستمرارفي ارتداء األقنع ةفي األماكن المغلق ة،بغض النظر عما إذا كان ال
أماكن الرعاي ة الصحي ة ،وأماكن التجمع مثل المنشآت اإلصالحي ة ومالجئ المشردين ،ومنشآت الرعاي ة طويل ة األجل.
فراد على ارتداء األقنع ةفي األماكن المغلق ةبشكل أكبر ،مما أدى إلى وصول أعداد اإلصاب ة
لقد جاء القرار الذييقتضي ارتداء األقنع ةلحث األ
فضآثار اإلصاب ةب اإلعياء الشديد ،مع زيادة حماي ة هؤالء
فاضًافي موج ة الربيع ،كما أدى إلى خ
للذروةبشكل مبكر وكانت األعداد أكثر انخ
َ
ّ
فيد  19-طوال مدة الجائح ة .استند
فذللتصديلكو
فق مع إستراتيجي ة مقاطع ة أالميدا التيتُن
األكثر عرض ةلخطر النتائج الصحي ة السيئ ة،ب مايت
فيد  ،19-وأن زيادة ارتداء األقنع ةفي األماكن
فيض ةتوضح أن األقنع ةتساعد على منع انتشار وانتقال عدوىكو
فات علمي ة مست
األمر إلى مؤل
فيد .19-
فاضنسب انتشاركو
االجتماعي ةينتج عن ه انخ
فيات التي رأين اها طوالش هر مايو/آيار"  ،هذا م اقال ه
"استقرت األوضاعبعد الزيادات المستمرةفيتقارير أعداد الح االت والدخول إلى المستش
فيد 19-في األسابيع المقبل ة ،ونوصيبشدة
مسؤولصح ة مقاطع ة أالميدا ،د/نيكوالس موس" .بينمانتوقع استمرار المعاناة منآثاركو
ب االستمرارفي ارتداء األقنع ة،فمن المالئم أننلغي القرار الذييقتضي ارتداء األقنع ة الصادر عن مسؤول الصح ةفي الوقت الر اهن".

فيد 19-في االنتشار ،ويعطل حياة الناس ويؤثربشكل كبيرفي المجتمعات متعددة
فيروس ال ُمسببلإلصاب ةبكو
الجائح ةلمتنت هبعد.يستمر ال
صا
فيد 19-في و
األعراق ،وكبار السن ،وأولئك الذينيعانون أمراضًا أخرى.بداي ة من 1يناير/كانون الثان ي هذا العام،تسببكو
فاة 328شخ ً
فورنيا.
منسكان مقاطع ة أالميدا و  13,135منسكانكالي
فضنسب انتشار العدوى .إن ارتداءقناع
فيد  19-عبر ال هواء ،ويتعين على السكان االستم رارفي ارتداء األقنع ةفي األماكن المغلق ةلخ
ينتشركو
فال األقل منسنتين أقنع ة.
عالي الجودة ومناسب،يحمي ُمرتدي ه ،وكذلك من حول ه.يجب أاليرتدي األط
فيد 19-في
فون االستمرارفي مطالب ة الزبائن والعاملينبارتداء أقنع ةلتقليل مخاطر اإلصاب ةبكو
قدتختار الشركات و ُمشغلو األماكن والمضي
أماكن هم.
فيد 19-في مجتمعاتنا وتستمرفي كون ها وسيل ة م هم ةلذلك ،خاص ة عندماتكون معدالت اإلصاب ة
فضنسب انتشاركو
"تعمل األقنع ة على خ
فيد".
فس هم واآلخرين من اإلصاب ةبكو
فع ة "،هذا ماقال ه د /موس "نحننُشجع الجميعبشدة على االستمر ارفي حماي ة أن
مرت
ُ
ح ايوم الخميس
تنسق مقاطع ة أالميداأيضًا معتوجي ه الحجر الصحي الصادر من الوالي ة وتعريف االخ
تالط،بداي ة من الساع ة 12:01صبا ً
فراد المخالطينلح االت ُمصاب ة ،الذين التظ هر علي هم أعراض إصاب ة ،إجراء اختبار خالل
فق 29يونيو /حزيران .2022يتعين على األ
الموا
فراد آخرين مدة  10أيامكامل ة ،خاص ةفي األ ماكن
تالط ،كمايتعين علي هم ارتداءقناع مناسب عندمايكونون حول أ
 5- 3أيامبعد آخر اخ
فيد . 19-يتعين على أيفردتظ هر علي ه أعراض ،إجراء
فراد عرض ةلإلصاب ةب اإلعياء الشديدنتيج ةكو
المغلق ة ،أو عندمايكونونبالقرب من أ
اختباربشكلفوري والبقاءفي المنزل.يتعين على أيفردتكوننتيج ة اختبارهإيجابي ةاتباع متطلبات العزل.
فع ة خطر اإلصاب ة
فين والسكان المعرضينلإلصاب ةفي األماكن مرت
اليزال اإلبعاد عن العمل أو الحجر الصحي مطلوبًا منبعض الموظ
فس ه.لنيمثل التنسيق معتوجي ه الحجر الصحي الصادر من الوالي ة خط ًرا على الصح ة العام ة؛ ألن معظمسكان
صى اآلخرونب األمرن
ويُو َ
فون من متطلبات الحجر الصحي الحالي ةللمقاطع ةبسبب حال ة اللقاح.سيوضح التنسيق مع الوالي ة األمور ألماكن العمل ،التي
مقاطع ة أالميدا مع
ف ة أيضًا.
فورنيا من أجل الحصول علىتوجي ه دون مراعاة القواعد المحلي ة المختل
يمكن ها التوج ه إلى إدارة السال م ة والصح ة الم هني ةفي كالي
تالطبالمصابين ،والبقاءفي المنزلفي حال ة المرض أو إذا كانت
عالوة على ارتداء األقنع ة ،وإجراء اختبارفي حال ة ظ هور أعراض أو االخ
فتوح ة ،أو زيادة الت هوي ة
في أماكن م
نتيج ة االختبارإيجابي ة،يُذكَّ ر السكانبالحصول على الجرعات المطلوب ة من اللقاح ،والتجمعبأعدادقليل ة و
فيد .19-
في حال ة التجمعفي أماكن مغلق ة من أجل الحد من اإلصاب ةبكو
يتوافر العالجفي حال أن كانتنتيجة اختبار اإلصابةبكوفيد إيجابية ،أو وجود أعراض خفيفة أو متوسطة ،أو التعرض للخطربشكل كبير
ف ة خيارات العالج المتاح ةلك .إذا كان ت هناك حاج ة إلى الحصول
لإلصابةبإعياءشديد.تحدث إلى ُمقدم الرعاي ة الصحي ة الخاصبكلمعر
فيدفي مقاطع ة أالميدا على
ف ة العالج الصحيحبالنسب ةلحالتك،يرجى االتصالبخط المساعدة الخاصبكو
ف هم خيارات العالج أو معر
على دعمل
رقم.510-268-2101 :
فيد  19-الخطير .أصبحكلشخصيبلغ من العمر  6أش هر أو أكبر مؤ هالً اآلن
فضل حماي ة طويل ة األمد من مرض كو
فير أ
يستمر اللقاحفيتو
فال هم الذينيبلغون من العمر
فضل مكانيمكنلألسر ال ذهاب إلي هللحصول على اللقاح ألط
فعال ة .أ
فيد  19-اآلمن ة وال
للحصول علىلقاحاتكو
من  6أش هر حتى 4سنوات هو مكتب ُمقدم الرعاي ة الصحي ة الخاصب هم .إذالمتحصل على اللقاح أو الجرعات المنشط ة،فنحننحثكبشدة
فيد  19-اآلن.
على الحصول على أحدث جرعات منلقاحات كو

فيد 19-لالطالع على مصادر المعلومات.
زر موقع ويب كو

إعالن مسجل مرئي من مسؤولصح ة مقاطع ة أالميدا ،د/نيكوالس موس.
إعالن مسجل مرئيباللغ ة اإلسباني ة من المتحدثباسم وكال ة خدمات الرعاي ة الصحي ة،نيومي مينا مايلز.
###
فورنيا.بمساح ة
مقاطع ة أالميدا ،الواقع ةفي منطق ة خليجسانفرانسيسكو الشرقي ة ،هي المقاطع ة السابع ة األكثر اكتظاظً ابالسكانفي والي ةكالي
في ة حضري ة وضواحي
بع ويبلغ عددسكان ها أكثر من  1.6مليوننسم ة،تشمل مقاطع ة أالميدا مناطق جغرا
إجمالي ةتزيد على  800ميل مر
ف ة إلى منطق ةفردي ة غير مدمج ةكبيرة.تتميز مقاطع ة أالميدابتنوع ها العرقي الغني ،وتصنفكواحدة من أكثر المقاطعات
في ةب اإلضا
ومناطق ري
ُ
تنوعًافي العرقي ةفي البالد .استنادًا إلى المسح الذي أجريللمجتمع األمريكيلعام ،2018فإن 32.1بالمئ ة منسكان المقاطع ة مولودونفي
فورنيا،كان متعلمو اللغ ة اإلنجليزي ة
فقً الإلدارة التعليمي ةفي كالي
ف ة إلى ذلك ،و
الخارج والتوجد مجموع ةتضم أغلبي ة عرقي ة أوإثني ة.ب اإلضا
يتحدثونبستينلغ ةفي أنظم ة المدارس العام ة K-12في مقاطع ة أالميدافي .2019-2020

