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        اداره بهداشت عموم شهرستان     23Alameda آوریل 2020
 

 اداره بهداشت عمومی شهرستان Alameda به ساکنان یادآوری می کند تا طی دوره اجرای دستور در خانه ماندن، ایام رمضان را به
 صورت امن و با خیال راحت در خانه بگذرانند

 
 شهرستان ALAMEDA  - اداره بهداشت عمومی شهرستان Alameda به مردم یادآوری می کند که فرمان ماندن در خانه، اجتماعات را

 ممنوع می کند و از افراد میخواهد به جز هنگام انجام فعالیت های اساسی یا ضروری، در خانه بمانند. این دستور تا تاریخ 3 مه به قوت
 خود باقی می ماند و ممکن است در صورت لزوم تغییر داده شود.

 
 در حالی که جوامع مسلمان ما به ماه رمضان نزدیک می شوند، لطفًا با ادامه ماندن در خانه و استفاده از پوشش صورت یا ماسک هنگام

 ترک خانه برای انجام فعالیت های اساسی یا ضروری، به کاهش شیوع کووید-19 کمک کنید. محدود کردن روابط متقابل بین افرادی که در
 همان خانوار زندگی نمی کنند، از آلوده کردن دیگران به صورت غیرعمد یا ندانسته جلوگیری می کند.

 
 یادآوری می شود که مساجد باید برای نماز تعطیل باشند و کلیه اجتماعات در جامعه ممنوع است.  در خانه ماندن همچنین به معنای اجتناب

 از ترک منزل برای توزیع غذا با قصد نیکوکاری یا بازدید از خانواده یا دوستانی است که در همان خانوار زندگی نمی کنند.
 

 به جوامع ما توصیه می شود که از منزل نماز بخوانند و برای سنت هایی نظیر گشادن روزه یا افطار یا نماز عصر در مسجد (تراویح) ،
 جمع نشوند، و از گذراندن ده روز آخر در مسجد برای عبادت (اعتکاف) خودداری کنند. در حالی که ما هنوز نمی دانیم که دستور در خانه

 ماندن کماکان در اواخر ماه مه به قوت خود باقی خواهند ماند یا خیر، به احتمال زیاد شما باید از حضور در جشن های عمومی عید در
 پایان ماه رمضان خودداری کنید.

 
 این دستورالعمل ها در پی مشورت با رهبری شورای اسالمی کالیفرنیای شمالی ایجاد شده اند.  تأکید بر این نکته مهم است که متوقف

 نمودن اجتماعات حضوری به معنی متوقف کردن عبادت نیست. ما به شما توصیه می کنیم تا در این ماه مهم روزه داری و تعهدات
 نیکوکاری، از رهبران معنوی خود راهنمایی بگیرید.  بسیاری از مساجد از طریق اینترنت خدمات مجازی ارائه می دهند.

 
 دکتر حاتم بازیان، رئیس شورای اسالمی کالیفرنیای شمالی گفت: "در حالی که مسلمانان برای استقبال از ماه رمضان  آماده می شوند، همه
 گیر کووید-19 همچنان یک نگرانی عمده برای جامعه است، و رعایت تعهدات دینی همیشه باید با ایمنی و رفاه همه افراد در جامعه تعادل

 داشته باشد."
 برای کسب اطالعات درباره نحوه جشن گرفتن آیین های مذهبی تان به صورت مجازی، از امنیت خانه خود، از وبسایت زیر بازدید کنید

http://www.acphd.org/media/570945/covid-19-ramadan-holiday-2020.04.23.pdf 
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 دکتر اریکا پان، مأمور موقت بهداشت، اداره بهداشت عمومی شهرستان  Alameda گفت: "در این ایام دشوار، حفظ ارتباطات اجتماعی
 و در عین حال حفظ فاصله اجتماعی یا فیزیکی، بخش مهمی از حفظ سالمت روحی و معنوی است." شواهدی وجود دارد که نشان می
 دهد تالش های ما در راستای خنثی کردن منحنی ثمر بخش بوده است و ما از ساکنین خود بخاطر تعهدشان به این استراتژی مهم جهت

 ایمن و سالم نگه داشتن سایر ساکنین تشکر می کنیم. رمضان مبارک و جشن های بی خطری برای همه شما آرزو می کنیم. "

 

 

 در خانه ماندن، شستن مرتب دستها، پوشاندن صورت خود هنگامی که برای انجام فعالیت های ضروری خانه را ترک می کنید، و حفظ
 فاصله 6 فوت بین شما و دیگران، هنوز هم بهترین راه برای جلوگیری از گسترش این ویروس کرونای جدید است.

 برای اطالعات بیشتر در مورد کووید-19، از وبسایت http://www.acphd.org/2019-ncov.aspx بازدید کنید. برای سؤاالت
  رایج در مورد دستور مربوط به ماندن در خانه، از وبسایت https://covid-19.acgov.org/index.page بازدید کنید.
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