مقاطعة لوس أنجلوس

ى
مت تحتاج إىل ارتداء كمامة
ً
 :4-21-22ال تزال ثمة حاجة إىل ارتداء الكمامات يف بعض البيئات ،فضال عن أنه يوىص بها بشدة يف بيئات أخرى  -انظر الموجز أدناه
والتفاصيل الواردة يف أمر مسؤول الصحة.
وص بشدة بأن يواصل الجميع ارتداء كمامات محكمة وذات ترشيح جيد يف جميع األماكن العامة الداخلية .ال يزال انتشار كوفيد 19-يمثل
وي ي
ً
ً
للكثيين يف مقاطعة لوس أنجلوس.
كبيا
ر
خطرا ر
الجميع* ،بغض النظر عن وضيعة اللقاح ،يجب عليهم ارتداء كمامة:
•
•

عىل كل وسائل النقل العام يف مقاطعة لوس أنجلوس .يشمل هذا القطارات والحافالت وسيارات األجرة.
ر
يف كل مراكز النقل الداخلية يف مقاطعة لوس أنجلوس ،مثل المطارات ،ومحطات الحافالت ،والقطارات ،ومحطات ميو األنفاق،
والموان البحرية أو ما شابه ،أو أي منطقة داخلية أخرى تعتي مر ً
ئ
والمر ئ
كزا للنقل.
اف
ر
يف أماكن الرعاية الصحية.
يف أماكن الرعاية الطويلة األجل ومرافق رعاية العجزة/كبار السن.
يف المرافق اإلصالحية ومراكز االحتجاز الحكومية والمحلية.
ر ئ
التييد.
يف
المالج ومراكز ر
يف أي موقع آخر تكون فيه سياسة العمل تنص عىل ارتداء كمامة.
ُينصح بشدة بارتداء الجميع للكمامات يف:

•
•

الطائرات.
ر
ر
األماكن الداخلية يف الشكات واألعمال التجارية (مثل المحالت ،والمطاعم ،والمسارح ،ومراكز اليفيه األرسية ،واالجتماعات ،ومكاتب
ر
الت تخدم الجمهور.
الدولة والحكومات المحلية ي
األماكن الداخلية يف مدارس التعليم العام والرعاية النهارية

•
•
•
•
•

•

توصيات أخرى متصلة بارتداء الكمامات
•
•

المعرضي لخطر المضاعفات الشديدة من كوفيد 19-أو يعيشون مع شخص ّ
معرض لخطر اإلصابة بمضاعفات
يوص بشدة بارتداء
ر
ر
.
الت توفر أفضل حماية ضد
شديدة من المرض للكمامات يف األماكن المغلقة أو يف األماكن المفتوحة المزدحمة
ينبغ ارتداء األقنعة ي
ي
ً
(مثال N95 ،أو  )KN95أو كمامة مزدوجة (كمامة قماشية محكمة مع كمامة طبية).
كوفيد 19-مثل جهاز تنفس مناسب
معرضي لخطر اإلصابة بمضاعفات شديدة من كوفيد 19-يف
يوص بشدة بارتداء الكمامات لألشخاص الذي يجتمعون بأشخاص
ر
أماكن مغلقة.

مالحظة :يسمح لك بخلع كمامتك يف الحاالت التالية:
• أثناء األكل أو ر
الشب.
• لوحدك يف غرفة أو مكان منفصل
• خالل االستحمام أو السباحة
ر
غي ممكن من دون إزالة قناعك.
تلق خدمات النظافة الشخصية أو الرعاية الشخصية (مثل حالقة الوجه أو حالقة الشعر) ر
• عندما يكون ي
عامي ،ومن يعانون من بعض األمراض أو اإلعاقات ،ومن
ينبغ لهم ارتداء كمامة ،مثل األطفال الذين تقل أعمارهم عن
* يوجد بعض من ال
ر
ي
ر
ر
بالغي.
.
ينبغ لألطفال الذين تياوح أعمارهم ربي  2و 8أعوام ارتداء الكمامة إال تحت إرساف
ر
يأمرهم مقدم رعايتهم الطبية بعدم ارتداء كمامة وال ي
ينبغ أال يرتدي كمامة واعتبارات خاصة لمن يعانون من صعوبات يف التواصل أو إعاقات معينة للحصول عىل تفاصيل ومعلومات عن
انظر من
ي
أنواع بديلة من تغطية الوجه.
لمعرفة المزيد عن أنواع الكمامات وقواعد ارتداءها والتوصيات يف مقاطعة لوس أنجلوس ،الرجاء زيارة .ph.lacounty.gov/masks
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