
 
 

 
 

اير  28                 2023  ف�ب

 ب�ان وكالة خدمات الرعا�ة الصح�ة بمقاطعة أالم�دا بخصوص إنهاء حالة الطوارئ الصح�ة العامة المحل�ة 

ي مقاطعة أالم�دا تنت�ي اليوم، الموافق    19-أ�د مسؤول الصحة بمقاطعة أالم�دا، الدكتور ن�كوالس موس، أن حالة الطوارئ الصح�ة العامة المحل�ة الناتجة عن كوف�د
�ف

اير بالتوازي مع نها�ة    28 ف أن انتشار كوف�دبوال�ة كال�فورن�ا   19-حالة الطوارئ الناتجة عن كوف�دف�ب ي حني
ي مجتمعاتنا، إال أن حاالت إعالن الطوارئ    19-. �ف

ا �ف ال يزال مستمر�
الم من  الم��د  اآلن  لدينا  مؤقتة.  لتكون  المحل�ة مخصصة  بكوف�دالصح�ة  اإلصابة  الذي �سبب  وس  الف�ي من    19-علومات عن  أ���  واآلخ��ن  أنفسنا  وك�ف�ة حما�ة 

ي مارس  
ي كانت متاحة لنا �ف ا أقل  2020المعلومات اليت ، والعالجات المتاحة بصورة واسعة إ� جعل المرض �مثل تهد�د� ف ا ز�ادة المناعة لدى السكان المحليني ، وأدت أ�ض�

 ع� الصحة العامة. 

ي إنهاء إعالن الطوارئ الصح�ة المحل�ة نها�ة مرض كوف�دال � ي أثبتت فعاليتها مع    19-عيف ي للسكان استخدام األدوات نفسها اليت
ي مجتمعنا. ينب�ف

ا �ف الذي س�ظل موجود�
ي الحفاظ ع� صحتهم وصحة اآلخ��ن بأق� قدر ممكن. 

ي حث  الوقت �ف
  : الجميع ع� التا�ي �ستمر وكالة خدمات الرعا�ة الصح�ة بمقاطعة أالم�دا �ف

ي حالة المرض أو تأ��د اإلصابة بكوف�د •
ل �ف ف ي الم�ف

 ؛  19-البقاء �ف
ي �شمل الحصول ع� أحدث جرعة معززة ضد كوف�د •  ؛ 19-وموا�بة تحديثات جرعات اللقاحات اليت
ا وارتداء   •  من أجل توف�ي حما�ة إضاف�ة من العدوى؛  كمامة عال�ة الجودة تح�ط بالوجه ج�د�
ي الداخل، ير�ب  •

ي حالة التجمع �ف
ة لتقل�ل المخاطر أو �ف ي الخارج بأعداد صغ�ي

ف الته��ةوالتجمع �ف  بفتح األبواب والنوافذ أو �شغ�ل أنظمة تنق�ة الهواء؛ تحسني
ي حالة التعرض  والخض�ع للفحص •

 أو المرض؛للعدوى �ف
الموارد المدعومة  والتخط�ط ل��ف�ة الحصول ع� العالج ومكانه، و�ذا جاءت نت�جة الفحص إ�جاب�ة، ير�ب االتصال بمقدم الرعا�ة الصح�ة أو استخدام أحد  •

ا. ال ع� الفور: ير�ب عدم االنتظار حيت  من الدولة  تزداد األعراض سوء�

ومثل مقاطعات منطقة الخلیج األخرى، تولت  تتابع التطور.التي تمكننا من االستمرار في حمایة أنفسنا وإدارة الجائحة بینما  األفضلتعد ھذه االحتیاطات ھي الطرق 
، وھذا یرجع إلى شراكتھا مع المنظمات المجتمعیة، ونظام الرعایة الصحیة، وشركاء العیادات المجتمعیة. نحن نتوجھ  19-مقاطعة أالمیدا قیادة البالد استجابةً لكوفید

   على الشراكة مع مقاطعة أالمیدا في بدایة الجائحة، وعلى استمرار الجھود لحمایة الصحة المجتمعیة. بالشكر للسكان، والمنظمات، واألعمال التجاریة المحلیة

https://www.gov.ca.gov/2022/10/17/governor-newsom-to-end-the-covid-19-state-of-emergency/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://covid-19.acgov.org/testing
https://sesamecare.com/covidca
https://sesamecare.com/covidca

