
 

 

 

 بالرام  نيتو     الفوري للنشر
 اإلعالم  شؤون  مدير        2022  حزيران  يونيو/ 24

ة  إدارة الصحة العام
ة  أالميدا  مقاطعة  في  الصحية  الرعاية  خدمات  وكال

pio@acgov.org-eoc 

عدد حاالت  مقاطعة أالميدا ترفع القرار المحلي الذي يقتضي ارتداء األقنعة، وتُعيد  مع الجهات التوجيهية في الوالية في ظل انخفاض  التنسيق 
 اإلصابة

 في االنتشار في مجتمعاتنا.  19-بلغت أعداد الحاالت ذروتها، ولكن يستمر كوفيد 

الجهات التوجيهية بشأن القرار الذي أعلن مسؤولو الصحة اليوم أن مقاطعة أالميدا ستنسق مرة أخرى مع   –مقاطعة أالميدا، كاليفورنيا 
ة    يقتضي ارتداء األقنعة الُمطبق في كاليفورنيا وستُلغي قرار مسؤول الصحة المحلي الذي يقتضي ارتداء األقنعة في معظم األماكن العام

مسؤول الصحة في مقاطعة أالميدا من كثب التطورات 2022ن  يونيو/ حزيرا 25صباًحا في  12:01المغلقة، اعتباًرا من الساعة   . راقب 
ا، وقرر أنه من الممكن رفعه في ظل األوضاع الحالية. وتستمر    19-المحلية لوضع كوفيد بينما كان القرار الذي يقتضي ارتداء األقنعة ُمطبقً

 لمغلقة.الوالية ومقاطعة أالميدا في تشديد التوصية بارتداء األقنعة في األماكن ا
إلى الذروة وتستمر في االنخفاض، مما يُظهر تحسنًا في الوضع بين أكبر   19-بكوفيدوصلت أعداد الحاالت اليومية التي يُبلَّغ عن إصابتها  

مياه  المجموعات العرقية واإلثنية في المقاطعة؛ بما في ذلك السكان من أصل إسباني/ التيني الذين تأثروا مرة أخرى بشكل أكبر. تدعم بيانات  
في المجتمع؛ حتى عندما تكون معلومات الحالة المبلغ عنها غير    19-كوفيدالصرف الصحي المحلية، التي توفر معلومات حول معدل انتشار  

هذه التطورات. بينما تظل أعداد األفراد الذي يدخلون المستشفيات نتيجة اإلصابة بكوفيد هناك استقراًرا في أعداد   19-كاملة،  مرتفعة، إال أن 
ا. تغيرت   19-مرضى كوفيد في مقاطعة أالميدا   على مستوى المجتمع  19-حالة انتشار اإلصابات بكوفيدالجدد الذين يدخلون المستشفيات يوميً

 في مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها باألمس من "مرتفع" )برتقالي( إلى "متوسط" )أصفر(.
بعد رفع القرار. تقتضي األوضاع   19-على الرغم من جوانب التحسن المذكورة، يتعين على السكان توقع آثار مستمرة كبيرة ناتجة عن كوفيد

ستمرار في ارتداء األقنعة في األماكن المغلقة، بغض النظر عما إذا كان الفرد قد حصل على اللقاح أم ال؛ وذلك في في الوالية من الجميع اال
 أماكن الرعاية الصحية، وأماكن التجمع مثل المنشآت اإلصالحية ومالجئ المشردين، ومنشآت الرعاية طويلة األجل.

ألفراد على ارتداء األقنعة في األماكن المغلقة بشكل أكبر، مما أدى إلى وصول أعداد اإلصابة  لقد جاء القرار الذي يقتضي ارتداء األقنعة لحث ا
ء للذروة بشكل مبكر وكانت األعداد أكثر انخفاًضا في موجة الربيع، كما أدى إلى خفض آثار اإلصابة باإلعياء الشديد، مع زيادة حماية هؤال

طوال مدة الجائحة. استند   19-ما يتفق مع إستراتيجية مقاطعة أالميدا التي تُنفَّذ للتصدي لكوفيداألكثر عرضة لخطر النتائج الصحية السيئة، ب
، وأن زيادة ارتداء األقنعة في األماكن  19-توضح أن األقنعة تساعد على منع انتشار وانتقال عدوى كوفيد  إلى مؤلفات علمية مستفيضةاألمر 

 .19-نه انخفاض نسب انتشار كوفيداالجتماعية ينتج ع
، هذا م اها طوال شهر مايو/ آيار" ا قاله "استقرت األوضاع بعد الزيادات المستمرة في تقارير أعداد الحاالت والدخول إلى المستشفيات التي رأين

ألسابيع المقبلة، ونوصي بشدة  في ا  19-مسؤول صحة مقاطعة أالميدا، د/ نيكوالس موس. "بينما نتوقع استمرار المعاناة من آثار كوفيد
اهن."  باالستمرار في ارتداء األقنعة، فمن المالئم أن نلغي القرار الذي يقتضي ارتداء األقنعة الصادر عن مسؤول الصحة في الوقت الر

  



 

 

 

بير في المجتمعات متعددة في االنتشار، ويعطل حياة الناس ويؤثر بشكل ك  19-الجائحة لم تنته بعد. يستمر الفيروس المُسبب لإلصابة بكوفيد
ي هذا العام، تسبب كوفيد 1األعراق، وكبار السن، وأولئك الذين يعانون أمراًضا أخرى. بداية من   شخًصا   328في وفاة    19-يناير/ كانون الثان

 من سكان كاليفورنيا. 13,135من سكان مقاطعة أالميدا و 
رار في ارتداء األقنعة في األماكن المغلقة لخفض نسب انتشار العدوى. إن ارتداء قناع عبر الهواء، ويتعين على السكان االستم  19-ينتشر كوفيد

من سنتين أقنعة.عالي الجودة ومناسب  ، يحمي ُمرتديه، وكذلك من حوله. يجب أال يرتدي األطفال األقل 

مخاطر اإلصابة بكوفيدقد تختار الشركات ومُشغلو األماكن والمضيفون االستمرار في مطالبة   في    19-الزبائن والعاملين بارتداء أقنعة لتقليل 
 أماكنهم.

ة لذلك، خاصة عندما تكون معدالت اإلصابة   19-"تعمل األقنعة على خفض نسب انتشار كوفيد هم في مجتمعاتنا وتستمر في كونها وسيلة م
هذا ما قاله د/ موس "نحن نُشجع الجميع بشدة على االستمر  ار في حماية أنفسهم واآلخرين من اإلصابة بكوفيد."مرتفعة،" 

ا يوم الخميس صباحً  12:01، بداية من الساعة  االختالطالصادر من الوالية وتعريف   توجيه الحجر الصحيتُنسق مقاطعة أالميدا أيًضا مع 
. يتعين على األفراد المخالطين لحاالت مُصابة، الذين ال تظهر عليهم أعراض إصابة، إجراء اختبار خالل 2022يونيو/ حزيران   29الموافق 

ماكن  أيام كاملة، خاصة في األ 10أيام بعد آخر اختالط، كما يتعين عليهم ارتداء قناع مناسب عندما يكونون حول أفراد آخرين مدة  3-5
. يتعين على أي فرد تظهر عليه أعراض، إجراء 19-المغلقة، أو عندما يكونون بالقرب من أفراد عرضة لإلصابة باإلعياء الشديد نتيجة كوفيد

 .متطلبات العزلاختبار بشكل فوري والبقاء في المنزل. يتعين على أي فرد تكون نتيجة اختباره إيجابية اتباع  
ا من بعض الموظفين والسكان المعرضين لإلصابة     في األماكن مرتفعة خطر اإلصابةال يزال اإلبعاد عن العمل أو الحجر الصحي مطلوبً

ة؛ ألن معظم سكان  ويُوَصى اآلخرون باألمر ن فسه. لن يمثل التنسيق مع توجيه الحجر الصحي الصادر من الوالية خطًرا على الصحة العام
التي مقاطعة أالميدا معفون من متطلبات الحجر الصحي الحالية للمقاطعة بسبب حالة اللقاح. سيوضح التنسيق مع الوالية األمور ألماكن العمل، 

هنية في كاليفورنيا من أجل الحصول على توجيه دون مراعاة القواعد المحلية المختلفة أيًضا.يمكنها التوجه إلى إدارة السال ة والصحة الم  م
 عالوة على ارتداء األقنعة، وإجراء اختبار في حالة ظهور أعراض أو االختالط بالمصابين، والبقاء في المنزل في حالة المرض أو إذا كانت

  التهويةر السكان بالحصول على الجرعات المطلوبة من اللقاح، والتجمع بأعداد قليلة وفي أماكن مفتوحة، أو زيادة  نتيجة االختبار إيجابية، يُذكَّ 
 .19-في حالة التجمع في أماكن مغلقة من أجل الحد من اإلصابة بكوفيد

يتوافر العالج في حال أن كانت نتيجة اختبار اإلصابة بكوفيد إيجابية، أو وجود أعراض خفيفة أو متوسطة، أو التعرض للخطر بشكل كبير  
ت هناك حاجة إلى الحصول    لمعرفة خياراتتحدث إلى مُقدم الرعاية الصحية الخاص بك لإلصابة بإعياء شديد.  العالج المتاحة لك. إذا كان

في مقاطعة أالميدا على على دعم لفهم خيارات العالج أو معرفة العالج الصحيح بالنسبة لحالتك، يرجى االتصال بخط المساعدة الخاص بكوفيد 
 .2101-268-510رقم:  

ة األمد من مرض كوفيد هالً اآلن  6الخطير. أصبح كل شخص يبلغ من العمر   19-يستمر اللقاح في توفير أفضل حماية طويل أشهر أو أكبر مؤ
ذهاب إليه للحصول على اللقا 19-للحصول على لقاحات كوفيد مكان يمكن لألسر ال ح ألطفالهم الذين يبلغون من العمر اآلمنة والفعالة. أفضل 

هو مكتب مُقدم الرعاية الصحية الخاص بهم. إذا لم  4أشهر حتى   6من   ، فنحن نحثك بشدة  تحصل على اللقاح أو الجرعات المنشطةسنوات 
 اآلن.  19-على الحصول على أحدث جرعات من لقاحات كوفيد

  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://covid19.ca.gov/quarantine-and-isolation/#if-you-were-exposed-but-have-no-symptoms
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.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/treatment
https://covid-19.acgov.org/vaccines


 

 

 

 لالطالع على مصادر المعلومات.  19-موقع ويب كوفيدزر 

 من مسؤول صحة مقاطعة أالميدا، د/ نيكوالس موس. إعالن مسجل مرئي

 من المتحدث باسم وكالة خدمات الرعاية الصحية، نيومي مينا مايلز.  إعالن مسجل مرئي باللغة اإلسبانية

### 

 

هي المقاطعة السابعة األكثر اكتظاظًا بالسكان في والية كاليفورنيا . بمساحة  مقاطعة أالميدا، الواقعة في منطقة خليج سان فرانسيسكو الشرقية، 
ة، تشمل مقاطعة أالميدا مناطق جغرافية حضرية وضواحي   1.6ميل مربع ويبلغ عدد سكانها أكثر من  800إجمالية تزيد على   مليون نسم

عات ومناطق ريفية باإلضافة إلى منطقة فردية غير مدمجة كبيرة. تتميز مقاطعة أالميدا بتنوعها العرقي الغني، وتصنف كواحدة من أكثر المقاط
بالمئة من سكان المقاطعة مولودون في   32.1، فإن  2018تنوعًا في العرقية في البالد. استنادًا إلى المسح الذي أُجري للمجتمع األمريكي لعام 

ا لإلدارة التعليمية في كاليفورنيا، كان متعلمو اللغة ا إلنجليزية  الخارج وال توجد مجموعة تضم أغلبية عرقية أو إثنية. باإلضافة إلى ذلك، وفقً
ة   ة المدارس العام  .2020-2019في مقاطعة أالميدا في   K-12يتحدثون بستين لغة في أنظم

https://covid-19.acgov.org/index.page
https://covid-19.acgov.org/index.page
https://www.youtube.com/watch?v=dwB5M53_pOw
https://www.youtube.com/watch?v=tlsYEEMkzM0

