الوقاية من كوفيد 19-يف األماكن العامة
يف مقاطعة لوس أنجلوس ،وبسبب استمرار انتشار كوفيد ،19-هناك قواعد يجب اتباعها يف األوضاع العامة للحد من خطر انتقال رفيوس كوفيد-
 .19والقواعد المبينة أدناه واجبة التنفيذ بموجب أمر موظف الصحة يف مقاطعة لوس أنجلوس وقانون التحقق من اللقاحات يف مدينة لوس
ا
تلق لقاح كوفيد 19-الكامل يف مختلف
أنجلوس .يف 8
ر
الت تتطلب دليل عىل ي
نوفمي  ،2021أطلقت مدينة لوس أنجلوس  ،SafePassLAو ي
ر
ومنظم المناسبات وضع
الشكات التجارية الداخلية والخارجية ،واألماكن ،واألحداث يف مدينة لوس أنجلوس .ويالحظ أن يف إمكان المؤسسات
ي
قواعدهم الخاصة باإلضافة إىل متطلبات الصحة العامة ومتطلبات المدن .تحقق من ر
الشكة ،أو منظم الحدث ،أو المكان حول قواعده قبل رشاء
التذكرة أو الزيارة.
تلق التطعيم
ملخص متطلبات ارتداء الكمامة ،وإجراء االختبار ،و ي
وتوصيات للعمالء /الضيوف يف األماكن العامة :مقاطعة لوس أنجلوس ومدينة لوس أنجلوس
المكان

نوع المنشأة أو الموقع أو
الفعالية

الكمامات1

3

األماكن أو الفعاليات
(أقل من  1.000شخص)

إلزامية

فيوس
دليل عىل التطعيم الكامل أو نتيجة اختبار سلبية ل ر
كوفيد19-؟2
مدينة لوس أنجلوس:
• متطلب :دليل عىل التطعيم الكامل
• متطلب :هوية بصورة لكل شخص فوق  18عاما
مقاطعة لوس أنجلوس:
• قد يتطلب المكان التطعيم
مقاطعة لوس أنجلوس:
6.
• متطلب :دليل على اللقاح الكامل أو نتيجة اختبار سلبية
أو الفحص6

الضخمة4

األماكن الداخلية

الفعاليات
ر
(أكي من  1.000شخص)

إلزامية

الحانات ،ومصانع الجعة،
ومصانع النبيذ ،ومصانع
التقطي ،والنوادي الليلية،
ر
واالسياحات5

إلزامية ،إال عند
تناول األكل أو
ر
الشب

والمقاه،
المطاعم،
ي
والكافتييات ،وأماكن
ر
الوجبات الرسيعة ،وقاعات
5
المآدب

إلزامية ،إال عند
تناول األكل أو
ر
الشب

الصاالت الرياضية وأماكن
اللياقة البدنية

إلزامية

منشآت العناية الشخصية

إلزامية

مدينة لوس أنجلوس:
• متطلب :دليل عىل التطعيم الكامل لكل شخص فوق
 12عاما
مدينة لوس أنجلوس:
• متطلب :دليل عىل التطعيم الكامل
• متطلب :هوية بصورة لكل شخص فوق  18عاما
مقاطعة لوس أنجلوس:
6.
• ُينصح بها بشدة يف حالة الجلوس داخل المطعم
مدينة لوس أنجلوس:
• متطلب :دليل عىل التطعيم الكامل
• متطلب :هوية بصورة لكل شخص فوق  18عاما
مدينة لوس أنجلوس:
• متطلب :دليل عىل التطعيم الكامل
• متطلب :هوية بصورة لكل شخص فوق  18عاما
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الوقاية من كوفيد 19-يف األماكن العامة
المكان

نوع المنشأة أو الموقع أو
الفعالية

الكمامات1

3

األماكن أو الفعاليات
(أقل من  5.000شخص)

إلزامية

أو الفعاليات3

األماكن الخارجية

األماكن
(من  5.000إىل 9.999
شخص)

الكيى3

الفعاليات
ر
(أكي من  10.000شخص)
ر

1
2
3

4

5

6

إلزامية

إلزامية

فيوس
دليل عىل التطعيم الكامل أو نتيجة اختبار سلبية ل ر
كوفيد19-؟2
مقاطعة لوس أنجلوس:
ُينصح بها بشدة6 .
•
مدينة لوس أنجلوس:
• متطلب :دليل عىل التطعيم الكامل
• متطلب :هوية بصورة لكل شخص فوق  18عاما
مقاطعة لوس أنجلوس:
6.
• ُينصح بها بشدة
مقاطعة لوس أنجلوس:
• متطلب :دليل على التطعيم الكامل أو نتيجة اختبار سلبية
لكل شخص فوق  12عاما
• متطلب :هوية بصورة لكل شخص فوق  18عاما

لالطالع عىل التفاصيل واالستثناءات ،راجع متطلبات الكمامة أدناه.
لالطالع عىل التفاصيل ،راجع كيفية إثبات تلقيك اللقاح وكيفية تلبية متطلبات االختبار أدناه.
الح بما يف ذلك مسارح
تشمل األماكن أو المناسبات وأماكن اليفيه ،مثل مراكز التسوق ،ودور السينما ،ومراكز اليفيه األشية ،وأماكن األداء ي
الفنون المشحية ،وأماكن الموسيق والحفالت الموسيقية ،والساحات الرياضية ،ومراكز المؤتمرات ،والمتاحف ،وقاعات العرض.
كبية مثل اللقاءات العامة ،والمؤتمرات ،والمعارض ،والحفالت الموسيقية ،والعروض ،والنوادي
الفعاليات الضخمة فعاليات تضم حشودا ر
والمسيات ،والمنيهات اليفيهية ،والمتيهات
الليلية ،والفعاليات الرياضية ،والفعاليات الحية وفعاليات اليفيه ،والمعارض ،والمهرجانات،
ر
الت
ه ي
المائية ،والمناسبات أو التجمعات الخاصة الحية ،وسباقات الماراثون أو التحمل ،وعروض السيارات .الفعاليات الضخمة الداخلية ي
أكي بينما الفعاليات الضخمة الخارجية ه الت يحضها  10,000أو ر
يحضها  1,000أو ر
أكي.
ي ي
إذا لم تتلق اللقاح ،يمكنك استخدام المناطق الخارجية .يمكنك الذهاب إىل الداخل للوصول إىل المنطقة الخارجية ،أو استخدام الحمام ،أو
ُّ
تسلم طلبك ،أو دفع ثمن الطعام ر
والشاب طالما ترتدي كمامة.
الطلب ،أو
السلت من خالل إنشاء أو مكان أو حدث.
التحصي و/أو الفحص
توص منظمة الصحة العامة بشدة بضورة إثبات
ر
ري
ي

ُ َّ ٌ
حصن بالكامل ضد كوفيد19-
كيفية إثبات أنك م
إلثبات تلقيك التطعيم ضد كوفيد ،19-يمكنك إظهار بطاقة سجل تطعيمك ضد كوفيد ،19-أو صورة منها ،أو
لوح) .يمكنك أيضا إظهار سجل تطعيمك
صورة البطاقة عىل الهاتف المحمول أو الجهاز اإللكي ي
ون (مثل كمبيوتر ي
الرقم لتطعيم كوفيد .19-يف بعض األماكن ،يجب عليك أيضا إظهار بطاقة هوية تحمل صورة .
ي
ُي ر
رح زيارة صفحة ويب سجالت تطعيمات كوفيد 19-إلدارة الصحة العامة لالطالع عىل مختلف أنواع سجالت
مجان عىل .myvaccinerecord.cdph.ca.gov
رقم
ي
التطعيم .يمكنك الحصول عىل سجل تطعيم ي
ُتعتي ُم َّ
أسبوعي من:
حصنا بالكامل ضد كوفيد 19-بعد
ر
ر
• تلقيك جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون /جانسن ضد كوفيد ،19-أو
• تلقيك الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو موديرنا ضد كوفيد ،19-أو
• تلقيك كل جرعات لقاح ضد كوفيد 19-أقرته لالستخدام يف حاالت الطوارئ منظمة الصحة العالمية.
انظر صفحة الويب "عندما يتم تطعيمك بالكامل" عىل  VaccinateLACounty.comللحصول عىل مزيد من المعلومات
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كيفية تلبية متطلبات االختبار بالحصول عىل نتيجة سلبية من أجل كوفيد19-
وس أجري خالل 72
للوفاء بمتطلبات االختبار ،يجب عليك إظهار مستند هوية به صورة ونتائج اختبار كوفيد 19-رفي ي
ساعة قبل دخولك المنشأة أو الفعالية.
• يجب أن تكون نتيجة االختبار سلبية .
ون ،أو رسالة
• يجب أن تكون النتيجة وثيقة مطبوعة من مقدم خدمات االختبار ،أو
ر
المختي ،أو رسالة بريد إلكي ي
المختي عىل الهاتف.
نصية من مقدم خدمات االختبار أو
ر
س آر /تكثيف الحمض النووي أو اختبار
• يجب أن
وس (مسحة أو لعاب) مثل اختبار ر ين ي
يكون االختبار اختبار رفي ي
ُ
مستضد .لن تقبل اختبارات األجسام المضادة أو األمصال (اختبارات الدم).

متطلبات الكمامة
ُيطلب من الجميع ارتداء كمامة ف جميع األماكن العامة الداخلية /المغلقة ،والمواقع ،والتجمعات ،ر
والشكات العامة
ي
وف الخارج يف الفعاليات
النقل،
اكز
ر
م
وف
العام،
النقل
وسائل
استخدام
أثناء
و
أنجلوس
والخاصة يف مقاطعة لوس
ي
ي
وف أي جهة أخرى إذا كانت سياستها تنص عىل هذا.
الضخمة ،ي
ُ
• يسمح بإزالة كمامتك أثناء:
 oتناول الطعام أو ر
معي مثل طاولة ،أو منضدة ،أو مقعد
الشاب
الفعىل إذا كنت جالسا أو واقفا يف مكان ر
ي
بتذكرة( .يجب عليك ارتداء الكمامة عند انتظار تقديم الخدمة ،خالل الفيات الفاصلة ربي تقديم األطباق
أو ر
المشوبات ،وأثناء الجلوس بعد االنتهاء من طعامك أو رشابك).
 oتواجدك بمفردك يف غرفة  /مساحة منفصلة.
 oاالغتسال أو السباحة.
الت ال يمكن القيام بها دون خلع الكمامة.
 oتلقيك خدمة النظافة أو العناية الشخصية (مثل تنظيف الوجه أو الحالقة) ي
عامي ،ومن يعانون من أمراض أو إعاقات معينة ،ومن
يوجد بعض من ال يجب عليهم ارتداء الكمامات ،مثل األطفال الذين تقل أعمارهم عن
ر
ر
أخيهم الطبيب بعدم ارتداء الكمامة .يجب عىل األطفال الذين تياوح أعمارهم ربي  2و 8سنوات ارتداء الكمامة تحت إشاف الكبار فقط .لمعرفة
ر
المزيد حول ارتداء الكماماتُ ،ي ررح زيارة .ph.lacounty.gov/masks

اتخذ خطوات إضافية لحماية نفسك
•

ارتد كمامة يف األماكن الخارجية المزدحمة.
ِ
ر
 oيشمل ذلك أثناء االنتظار يف الطابور ،عىل سبيل المثال ،أثناء االنتظار للدخول ،أو الخروج ،أو استخدام الحمام ،أو شاء الطعام ،أو
ر
المشوبات .ينصح بهذا بشدة.
ارتد كمامتي أو كمامة بصمام تنفس إذا كنت بالقرب من آخرين ُيحتمل أنهم غي ُم َّ
حص رني بالكامل.
ر
ر
ٍ
اح) أو ارتداء كمامة  N95مستوى حماية أعىل من ارتداء كمامة قماشية،
 oيوفر "ارتداء
ر
كمامتي" (ارتداء قناع من القماش فوق قناع جر ي
َّ
ُ
خارح مزدحم.
ال سيما إذا لم تكن محصنا بالكامل أو كنت ي
تعان من نقص المناعة وكنت بالداخل يف مكان عام أو يف مكان ر ي

•

حافظ عىل التباعد.
َّ
(حواىل  6أقدام) إن أمكن.
اعي عىل األقل عن اآلخرين
 oتجنب الحشود وابتعد بمقدار ذر ر
ي
ابق األطفال الصغار بالقرب منك حت يكونوا بعيدين عن اآلخرين.
ٍ o

•

كثيا.
اغسل يديك ر
 oاغسل بالماء والصابون لمدة  20ثانية عىل األقل أو استخدم معقم يدين يحتوي عىل نسبة  ٪60كحول عىل األقل.
َّ
غي نظيفة.
بأيد ر
 oتجنب األكل ولمس وجهك ٍ

•

اخي األنشطة الخارجية جيدة التهوية.
 oاخي الجلوس يف الهواء الطلق عند تناول الطعام بالخارج .مارس الرياضة يف الهواء الطلق عندما يكون ذلك ممكنا ،وإال اخي مساحات
داخلية جيدة التهوية.

•
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لمعرفة المزيد حول كيفية تقليل األخطار وإبطاء انتشار كوفيد19-
ُ
بما فيها المواقف األخطر ،ي ر
رج زيارة .ph.lacounty.gov/reducerisk

التطعيم أفضل طريقة للوقاية من كوفيد.19-
أكي يف جميع أنحاء مقاطعة لوس أنجلوس،
اللقاحات مجانية ومتاحة لكل من يبلغ من العمر  12عاما أو ر
بغض النظر عن وضع اإلقامة.
ال تحتاج العديد من المواقع إىل موعد مسبق.
يتاح التطعيم يف الميل أيضا لمن يليمون منازلهم.
ُي ر
تلق اللقاح" إليجاد موقع قريب منك،
رح زيارة موقع  VaccinateLACounty.comونقر "كيفية ي
أو
اتصل بمركز اتصاالت لقاحات الصحة العامة عىل  833-540-0473يوميا من  8:00صباحا إىل  8:30مساء.ا
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