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 والترفیھیة  بروتوكول إعادة افتتاح البطوالت الریاضیة
 : الملحق قوالبالغین للشباب 

 2021  مایو 8الموافق   السبتصباًحا یوم    12:01تاریخ السریان: 

 
یزال   واألنشطة لتقلیل    COVID-19ال  اتباع االحتیاطات وتعدیل العملیات  یشكل خطًرا كبیًرا على المجتمعات ویتطلب من جمیع األشخاص 

توجیھًا بشأن األنشطة الریاضیة الترفیھیة   COVID-19لتقلیل مخاطر انتشار  والبالغین لشبابل  المنظمة  مخاطر االنتشار. یوفر ھذا البروتوكول 
المسموح بفتحھا بأمر   الترفیھیة ("الریاضات الترفیھیة") للشباب والبالغین  الریاضیة  البرامجالمتطلبات أدناه خاصة باضات. أثناء ممارسة ھذه الری

على ھذه البرامج المحددة، یجب أن تتوافق   مسؤول الصحة العامة بالوالیةمن مسؤول الصحة العامة بالوالیة. باإلضافة إلى الشروط التي یفرضھا 
علیھا فيھذه األنوا المنصوص  مع الشروط  من البرامج أیضًا  الترفیھیة ل  مرجعیةقائمة الال  ھذه  ع  ھذا   .والبالغینلشباب  للریاضات  ألغراض 

 عاًما أو أقل.  18تم إنشاؤھا لألفراد الذین تبلغ أعمارھم   منظمة  البروتوكول، یتم تعریف الریاضات الشبابیة على أنھا أنشطة ریاضیة أو بطوالت
 

والبالغین، وریاضات األندیة، ینطبق على البطوالت الریاضیة الترفیھیة المنظمة للشباب  وریاضات السفر،  یرجى مالحظة أن ھذا البروتوكول 
الریاضیة واأللعاب الریاضیة التي ترعاھا المدارس الخاصة والعامة التي تخدم الطالب في المدارس االنتقا لیة من  واألحداث/اللقاءات/المسابقات 

أو األحداث المجتمعیة   ال ینطبق ھذا البروتوكول على األلعاب الریاضیة الجماعیة أو االحترافیةروضة األطفال وحتى مرحلة التعلیم الثانوي. 
 .المجتمعیة الریاضیة  حداثلأل المقاطعة بروتوكول األحداث  ھذه  تتبع  أن  یجب  مثل سباقات الماراثون ونصف الماراثون وسباقات التحمل.

 
والتدریب  وبناء المھارات  استئنافو یُسمح بالتكییف البدني والممارسة  والبالغین   جمیعالمسابقات    یجوز  في األنشطة الریاضیة الترفیھیة للشباب 

 یكون  حیث  الطلق  الھواء في  الریاضیة  األنشطة  جمیع تقام یوصي بشدة أن وھذا البروتوكول. الوالیةإرشادات  ـ لوفقًا  ،  الخارجیة األماكن الداخلیة
 .أقل االنتشار خطر

 

ات باللون األصفر)آخر التحديثات:  ف التغي�ي  (تم تمي�ي
2021/8/5: 
  الفرق  على  المنافسة  تقصر  التي  القیود  رفع  تم.  األخرى  كالیفورنیا  فرق  مع  الفرق بین  بالمسابقات  الفور  على  للسماح  الفعلي التاریخ تغییر  تم •

 .فقط  الحدودیة  المقاطعات  أو  المقاطعة نفس   داخل
  عالياالتصال الو  المتوسط  االتصال  ذات  للشباب  الریاضیة  البطوالت/للفرق  COVID-19 لـ  الروتیني  الدوري  لالختبار  الفعلي التاریخ یظل •

 .2021  مایو  11 الثالثاء یوم  ساریًا  االتصال  وممارسة  الداخلیة  المنافسة  في  المشاركةو
ل  یجب:  أدناه  الرابعة النقطة تصحیح •   السعة  من٪  50  إلى  في األماكن الداخلیة  والتدریب  المھارات وبناء البدني  لتكیفالحد من اإلشغال بالنسبة 

 .بالمقاطعة  ل  الملحق: البدنیة  اللیاقة  ومؤسسات  الریاضیة  األلعاب  صاالت فتح  إعادة  بروتوكولـ  ل  واالمتثال
بروتوكول إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس  ـ  ل  وفقًا والبالغین  للشباب  الداخلیة  الریاضات  بممارسة  والمتفرجین  للمراقبین  اآلن یُسمح •

 .الداخلیة  كنلألحداث التي تنطوي على الجلوس المباشر في األما
 التي تلك  مقابل  أنجلوس   لوس   مقاطعة  داخل  تحدث  التي  الفعالیات  أو  االجتماعات  أو  الفرق  متعددة  بالبطوالت  المتعلقة  المتطلبات توضیحتم   •

 . أنجلوس   لوس   مقاطعة  خارج تحدث
2021/7/5: 
  في  االتصال  وممارسات الداخلیة  المسابقات  في تشارك  التي  االتصال  وعالیة  المعتدلة  الداخلیة  الریاضیة  البطوالت/الفرق تستمر  أن یجب •

  بتاریخ  العالي،   التعلیم  لمعاھد  كالیفورنیا  إرشادات  في  موضحعلى النحو ال  الجماعیة  الریاضات  على  المفروضة  اإلضافیة  بالمتطلبات  االلتزام
 .2020 سبتمبر  30

  الفرق بین  وىالعد  انتقال احتمالیة  زیادة  بسبب  االتصال  وعالیة  المعتدلة الخارجیة  للریاضات  المنتظمة  االختبارات  بإجراء بشدة یُنصح •
 .الریاضیة

  المتعلقة  المتطلبات تتبع أن  ویجب  الطلق  الھواء  في  تقام التي  والبالغین للشباب  الترفیھیة الریاضیة  المسابقات  في  یةاالمتیازالمتاجرة    مبیعات •
 ).الطلق  الھواء  في  الجلوس (  الحیة  والعروض  لألحداث  المقاطعة  بروتوكول  في علیھ  المنصوص  النحو على  بالطعام

 .بھ  المعمول الحریق  أو البناء قانون  على بناءً ٪ 50  إلى  الداخلیة الریاضیة  المنشآت  في  اإلشغال  من  الداخلیة  الریاضات تحد  أن یجب •
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_CommunitySportingEvents.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
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 في  بما  االتصال، وممارسة الداخلیة  المنافسة  باستئناف ذات االتصال المعتدل واالتصال العاليللشباب    الداخلیةألنشطة الریاضیة الترفیھیة  ل یجوز
 الریاضات  على  المفروضة  اإلضافیة  بالمتطلبات  الفریق  التزم  إذا والمنافسة  االتصال وممارسة  الداخلي  والتدریب المھارات  وبناء  البدني  التكیف  ذلك

ومتوافقة مع المتطلبات المنصوص   ،2020  سبتمبر  30  بتاریخ كالیفورنیا، في  العالي  التعلیم مؤسسات  إرشادات في المحدد النحو  على  الجماعیة،
اضات الجماعیة االختبارات المنتظمة وتنفیذ خطة سالمة العودة إلى اللعب وخطة أمان خاصة  علیھا في ھذا البروتوكول. تتضمن متطلبات الری

لكل منشأة.   اإلضافیة  الجماعیة  الریاضیة المتطلبات تنطبق  فال  الطلق،  الھواء  في  فقط  تقام  االتصال  وممارسات  المسابقات  كانت  إذا  بالموقع 
 ومؤسسات الریاضیة األلعاب  صاالت فتح إعادة بروتوكول  مع  متوافقًا  الداخلي والتدریب المھارات وبناء  البدني  التكیف  یظل  أن  یجب. المفروضة

  بروتوكول لـ   وفقًا  لغینوالبا  للشباب  الطلق الھواء  في  الریاضة  لممارسة  والمتفرجین  بالمراقبین  یُسمح.  الصادر عن المقاطعة  ل  الملحق:  البدنیة  اللیاقة
أنجلوس   لوس  بمقاطعة  العامة  الصحة  علىإدارة  تنطوي  التي   والمتفرجین  للمراقبین یُسمح  الطلق  الھواء  في  المباشر  الجلوس  لألحداث 

  الجلوس  التي تنطوي على حداثأللإدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس انجلوس   بروتوكولـ ل  وفقًا  والبالغین للشباب الداخلیة الریاضات بممارسة
 .متفرجین  أو   مراقبین  وجود حالة  في  بھ المعمول البروتوكول  متطلبات وتنفیذ  قم بمراجعة.  الداخلیة األماكن في المباشر

 
 بالعوامل التالیة: الذین لم یتم تلقیحھم بالكامل  لآلخرین –حتى لو شعر أنھ بصحة جیدة    -من شخص مصاب   COVID-19یتأثر خطر انتشار 

 بشكل كبیر عند التواجد في األماكن الداخلیة. تزداد المخاطر •
 یتم ارتداء كمامات الوجھ بشكل صحیح ومتسق، وعدم الحفاظ على التباعد الجسدي. التزداد المخاطر عندما  •
ق  تزداد المخاطر مع زیادة مستویات االتصال بین المشاركین؛ االتصال الوثیق (خاصة االتصال وجھاً لوجھ)، وتكرار االتصال الوثی  •

 ومدتھ اإلجمالیة، یزید من خطر انتقال جزیئات الجھاز التنفسي بین المشاركین.
 طر مع زیادة مستویات الجھد؛ یزید المجھود األكبر من معدل التنفس وكمیة الھواء الذي یتم استنشاقھ وزفیره مع كل نفس.اخمزداد الت •
ممارسة الریاضة)؛    الجماعاتتزداد المخاطر مع اختالط   • یكونون من مجتمعات مختلفة (أثناء أو خارج  ال سیما عندما  والمجموعات، 

 یزید من خطر تواجد الشخص المصاب.  األشخاص االختالط مع المزید من  
 

تي تسمح باالرتداء وخطر نقلھا للمرض. األنشطة الخارجیة الشخاص باألیتم تصنیف الریاضات الترفیھیة في الجدول أدناه حسب مستوى االتصال  
ضیین  المستمر للكمامات والتباعد الجسدي من قبل الجمیع ھي أقل خطورة من األنشطة الداخلیة التي تنطوي على اتصال وثیق بین المشاركین الریا

تحد من القدرة على ارتداء الكما التنفسي وتلك التي  یزید من انتشار قطرات وجزیئات زفیر الجھاز  الكبیر الذي  تؤدي  والجھد  باستمرار.  مات 
أیضًا  المنافسة بین الفرق المختلفة والعدید من المشاركین أیضًا إلى زیادة االختالط والتفاعالت عبر المجموعات وخارج المجتمعات، مما یساھم

بإقامة أي بطوالت أو أحداث تضم أكثر من فریقین.COVID-19في احتمال انتشار مرض   . ال یُسمح حالیًا 
 

بمستویات مختلفة من االتصال بحیث یمكن   1أن القائمة الواردة في الجدول    یرجى مالحظة تقدم أمثلة على الریاضات  أدناه لیست شاملة ولكنھا 
والمستوى المناسب للریاضات األخرى. الحظ أن جمیع األلعاب الریاضیة المسموح بھا في المستویات  مسموح بھا األدنى تقییم مستوى المخاطر 

 تویات األعلى.أیضًا في المس
 

ف مصطلح "الوحدة المعیشیة" في البروتوكوالت التالیة على أنھ "األشخاص الذین یعیشون معًا كوحدة معیشیة واحدة" وال یجب أن یشم ل حاالت یُعرَّ
منشآت الرعایة السكنیة، وال  المعیشة الجماعیة المؤسسیة مثل منشآت السكن الجماعي، أجمعیات األخویات، الجمعیات النسائیة، األدیرة، والمعابد أو 

، ، فریق الدعمالموظفینالمدربین،  . یُقصد بمصطلح "عامل" و"موظف" 1تشمل ترتیبات المعیشة التجاریة مثل النزل الداخلیة أو الفنادق أو الموتیالت
.  لألنشطة الریاضي الترفیھیة أو    بالعمل في الموقعوجمیع األشخاص اآلخرین الذین یقومون  الطالب المتطوعین، المتدربین، المتدربین المقیمین، 

یُفھم مصطلح "المشارك العائلة" أو ییجب أن  ار"  ن" أو "أفراد  "الزوَّ أو  وغیرھم ممن لیسوا موظفین أو الزبائن"  " على أنھ یشمل أفراد الجمھور 
وأي مؤسسةیقضون وقتًا في العمل أو الموقع أو یشاركون في األنشطة. تشیر المصطلحات " عاملین  " و "موقع" و "منشأة" إلى المبنى واألراضي 

 
 

 
)  2019-2019 ,1 § 0004(األمر:    العائلة  تعریف  .F 22.14.060§ .22  العنوان   أنجلوس،  لوس  مقاطعة  رمز 1

https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances ؟nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.06
0F 
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances%D8%9FnodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances%D8%9FnodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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بھا. "  أو أراٍض  مبانٍ  یتم فیھا إجراء األنشطة المسموح   .مقاطعة لوس أنجلوسب " أو "الصحة العامة" ھي إدارة الصحة العامةLACDPHمجاورة 

 في الحالتین التالیتین:  COVID2-19  ضد  بالكامل مُلقحین األشخاص یُعتبر  البروتوكول،  ھذا  ألغراض
 أو  ، )Moderna  أو  BioNTech-Pfizer(  جرعتین من سلسلة في  الثانیة الجرعة  تلقیھم  أو أكثر بعد  أسبوعین  بعد •
 ).Johnson and Johnson [J&J]/Janssen(  لقاح من جرعة واحدة جرعة  تلقیھم من  أسبوعین أو أكثر  بعد •

 

 3: الریاضات الترفیھیة للشباب والبالغین المسموح بھا حسب المستوى الحالي للمقاطعة1الجدول  
 

 المستوى األدنى (أصفر) المستوى المعتدل (برتقالي) المستوى الكبیر (أحمر) مستوى االنتشار األوسع (أرجواني)
  اتصالریاضات خارجیة ذات 

 منخفض
 الرمایة •
 تنس الریشة (فردي) •
 الفرق الموسیقیة •
 ركوب الدراجة •
 Bocce بوتشي •
 Corn  كورن ھول •

Hole 
عبر رقص  ماراثون   •

 البالد
 الرقص (بدون تالمس) •
 غولف القرص •
 صف الطبول •
فعالیات الفروسیة (بما   •

في ذلك مسابقات رعاة  
البقر) التي یشارك فیھا  

متسابق واحد فقط في  
 كل مرة)

 الغولف •
التزلج على الجلید   •

والتزلج بالبكرة (بدون 
 تالمس)

 البولنج على المرجة •
فنون الدفاع عن النفس   •

 (بدون تالمس)
التدریب البدني (مثل   •

الیوجا والزومبا والتاي  
 تشي)

 بیكل بول (فردي) •
التجدیف/طقم التجدیف   •

 (مع شخص واحد)
 العدو •
 شوفلبورد •
 الرمایة •
التزلج والتزحلق على   •

الریاضات الخارجیة التي 
 :تتطلب اتصاالً معتدالً 

 تنس الریشة (زوجي) •
 بیسبول •
 قیادة فرق التشجیع •
 دودج بول •
 ھوكي المالعب •
 فالج فوتبول •
 جمباز •
 كیكبول •
  الكروس  •

 (بنات/سیدات)
 بیكل بول (ثنائیات) •
فرق التشجیع على خط  •

 الجنب
 سوفت بول •
 تنس (زوجي) •
 كرة الطائرة •

الریاضات الخارجیة التي تتطلب 
 اتصاالً عالیًا:

 كرة سلة •
 كرة القدم األمریكي •
 ھوكي علي الجلید •
 الكروس (بنین/رجال) •
كرة القدم اإلنجلیزي   •

 (راجبي)
التجدیف/طقم التجدیف   •

 شخصین أو أكثر)(مع  
 كرة القدم •
 كرة الماء •

 
الریاضات الداخلیة التي تتطلب 

 :احتكاكًا منخفضاً
 تنس الریشة (فردي) •
 بولنج •
 كیرلینج •
 الرقص (بدون تالمس) •
 ریاضة بدنیة •
التزحلق على الجلید   •

 (فردي)
 جمباز •
 بیكل بول (فردي) •
 السباحة والغوص •
 تنس (فردي) •
سباقات المضمار   •

 والمیدان

الریاضات الداخلیة التي تتطلب 
 :اتصاالً معتدالً 

 تنس الریشة (زوجي) •
 قیادة فرق التشجیع •
الرقص (تالمس   •

 متقطع)
 دودج بول •
 كیكبول •
 بیكل بول (زوجي) •
 كرة المضرب •
فرق التشجیع على خط  •

 الجنب
 االسكواش  •
 تنس (زوجي) •
 كرة الطائرة •

 
الریاضات الداخلیة التي تتطلب 

 اتصاالً عالیاً:
 سلةكرة   •
 المالكمة •
 ھوكى علي الجلید •
التزحلق على الجلید   •

 (أزواج)
 الفنون العسكریة •
 دیربي بالبكرة •
 كرة القدم •
 كرة الماء •
 المصارعة •

 
  Modernaو  BioNTech-Pfizer  لقاحات :  والدواء  الغذاء  إدارة   قبل  من  الطوارئ  حاالت  في  لالستخدام  حالیًا  بھا  المصرح  COVID-19  لقاحات  على  ھذا  ینطبق 2
  قبل  من  الطوارئ  حاالت  في  باستخدامھا  التصریح  تم  التي   COVID-19  لقاحات  على  ذلك  تطبیق   أیضًا  یمكن.  Johnson and Johnson (J&J)/Janssen COVID-19و

  COVID-19  لقاحات  حول   المعلومات  من  مزید  على  للحصول  العالمیة  الصحة   منظمة  موقع  راجع).  AstraZeneca/Oxford  المثال،  سبیل  على (  العالمیة  الصحة  منظمة
 . العالمیة  الصحة  منظمة  من  المرخصة

  كالیفورنیا،  بوالیة  العامة  الصحة  ارة دإل  التابعة  -الریاضات الترفیھیة الخارجیة والداخلیة للشباب والبالغین   3
sports.aspx-recreational-indoor-19/outdoor-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID. 
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
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 المستوى األدنى (أصفر) المستوى المعتدل (برتقالي) المستوى الكبیر (أحمر) مستوى االنتشار األوسع (أرجواني)

 اللوحالجلید ب
التزلج على الجلید   •

 بحذاء تزلج
 السباحة والغوص •
 تنس (زوجي) •
سباقات المضمار   •

 والمیدان
 المشي والتنزه •

 
حمام  بروتوكوالت  إلى  أیضًا  الرجوع  والغوص  في السباحة  والمشاركین  والمدربین  والبالغین  یجب على مشغلي الریاضات الترفیھیة للشباب 

 العام في المقاطعة، والتي تختص بتلك الریاضات الترفیھیة.السباحة 
 

ب  یجب على مشغلي الریاضات الترفیھیة للشباب والبالغین والمدربین والمشاركین في لعبة الجولف والتنس الرجوع أیضًا إلى بروتوكوالت مالع 
 الترفیھیة.الجولف ومالعب التنس في المقاطعة، والتي تختص بالریاضات 

 
وم توفرت معلومات  یلي: قد یتم تحدیث ھذا المستند كلما  مالحظة ما  بمقاطعة    صادرالرجاء  تأكد من مراجعة موقع الویب الخاص  إضافیة، لذا 

 بانتظام ألیة تحدیثات لھذا المستند.  /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusلوس أنجلوس 
 

 :العناصر التالیةمرجعیة قائمة الھذه التغطي  
 األفرادحمایة ودعم صحة   )1(
 ضمان التباعد الجسدي المناسب )2(
 ضمان مكافحة العدوى بشكل صحیح )3(
 التواصل مع الجمھور )4(
 ضمان الوصول العادل للخدمات )5(

 

 بتطویر أي بروتوكوالت إلعادة الفتح.  برنامجكقوم یبینما  العناصر یجب معالجة ھذه 
 

الفرق الریاضیة على جمیع  أي    الترفیھیة  یجب  لشرح سبب عدم تطبیق  واالستعداد  أدناه  المعمول بھا المدرجة  التدابیر  تنفیذ جمیع 
 إجراء لم یتم تطبیقھ.

  لدوري:ا/الترفیھي  فریق الریاضيالاسم   

  اسم المدرب وعنوان المنشأة:

 
لضمان سالمة الالعب والمدرب .أ  تدابیر 

   الریاضیة الترفیھیة والفرق  على النحو الموضح  یمكن للمشاركین  والمسابقات  بناء المھارات  وأنشطة  والتكییف  في التدریب  المشاركة 
بین  ال تقل عن ستة أقدام  الجسدي لمسافة  على أ) التباعد  الدعم الحفاظ  وموظفي  والمدربین  یجب على المشاركین  اإلمكان،  أدناه. قدر 

ثمانیة أقد لمسافة  وب) التباعد  في جمیع األوقات  البدني الثقیل.بعضھم البعض  المجھود  خالل أوقات  بین بعضھم البعض   ام 
  الریاضیة    المشاركینیُطلب من جمیع أثناء التدریب    كمامة الوجھ المناسبةارتداء  باأللعاب  في جمیع األوقات  والفم  التي تغطي األنف 

جمیع المشاركین. سالمة  بھ لحمایة  مسموح  ھو  ما  بقدر  الثقیل  البدني  المجھود  أثناء  حتى    ارتداء   یجب  المسابقات،  أثناء  والتكییف، 
للحصول على المزید من المعلومات،    ).الجانبیة للملعبالخطوط   على  المثال،  سبیل على(  النشاط في  المشاركة عدم عند  الوجھ  كمامات

بـ كمامة   الخاصة  صفحة الویب  على  عن    COVID-19اطلع  العامةالصادرة   /http://publichealth.lacounty.gov  الصحة 
acd/ncorona2019/masks/.من ارتداء كمامة الوجھ ھ ي عندما تشكل كمامة الوجھ خطًرا، أو عندما یكون في الماء،  االستثناءات 

أو عند ال الطعام/الشرب،  تناول  فأو أثناء  بمفرده).  مشاركة  (مثل الركض  بدني منفرد  من المعلومات  ي مجھود  على المزید  للحصول 
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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زیارة یرجى  الوجھ،  كمامات  على   ./http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks:  حول  ھذا  ینطبق 
بعمر   واألطفال  البالغین  من ارتداء  جمیع  یُعفى  ال  االتجاه.  أحادیة  الصمامات  ذات  الكمامات  استخدام  عدم  یجب  فوق.  وما  سنتین 

كمامة من قبل مقدم ا بعدم ارتداء  توجیھھم  تم  الذین  سوى األشخاص  صحیة نفسیة الكمامات  طبیة أو حالة  الطبیة بسبب حالة  لرعایة 
في  أي صعوبة  إذا لوحظت  كمامة الوجھ  إزالة  و/أو  من التمرین  استراحة  أخذ  یجب على المشاركین  الكمامة.  تمنع ارتداء  إعاقة  أو 

أصبحت مبتلة   إذا  تغییر الكمامة  كما علیھم  المشارك    والتصقتالتنفس،  عملیةعلى وجھ  یجب أن یظل المشاركون    التنفس.  وأعاقت 
یتم فیھ إزالة    متباعدین في أي وقت  عن اآلخرین  باستخدام    كمامةجسدیًا  ال یُنصح  مؤقتًا.  تحت   الكماماتالوجھ  تقید تدفق الھواء  التي 

(مثل  الشدید   .)N-95  كماماتالمجھود 

 المدربین العائلة  وموظفي الدعم    یجب على جمیع  ار  والمراقبین  وأفراد  والفم  تال  ةالمناسبالوجھ    كمامةارتداء  والزوَّ ي یغطي األنف 
واألطفا جمیع  في ینطبق ھذا على جمیع البالغین  بصمامات    یجبمن عمر سنتین فما فوق. ال ل.  األوقات.  المزودة  الكمامات  استخدام 

بعدم ارتداء    یجب علىأحادیة االتجاه.   تعلیمات  الذین تلقوا  الطبیة   الكمامةاألشخاص  واقي الوجھ مع ستار  من قبل مقدم الرعایة  ارتداء 
ُیفضل استخدام   بذلك.  أن حالتھم تسمح  الوالیة، طالما  لتوجیھات  وفقًا  وذلك  یتركب لتحت الذقن.على الحافة السفلیة،   الستار الذي 

 إلى العمل بعدم القدوم  جمیع المعنیین  المشاركة  تم إخبار  تم مؤخًرا  مرضىإذا كانوا    أو  بـ   ھمعرضت  أو  مصاب  COVID-لشخص 
یتطلب منھم الحجر الصحي،  19 أنجلوس للعزل  والذي  بمقاطعة لوس  الصحة العامة  إدارة  یفھم الجمیع اتباع إرشادات  والحجر  .  الذاتي 

عند بقائھم في المنزل   -الصحي   عدم معاقبة الموظفین  لضمان  وتعدیلھا  مكان العمل للموظفین  إجازة  سیاسات  إن أمكن. تمت مراجعة 
 بسبب المرض.

  فحص  امتثاالً لـ  –  الدخول  فحصإجراء یتم أنجلوس    دخولالإرشادات  بمقاطعة لوس  الصحة العامة  عن إدارة  قبل أن یقوم   -الصادرة 
الدعم    والمدربون  المشاركون الریاضیةوموظفو  األنشطة  في  یوم  والبالغین  للشباب  والترفیھیة  بالمشاركة  تشمل كل  أن  یجب   .

إذا كان الشخص   وما  ى أو القشعریرة،  والحمَّ في التنفس  وضیق في التنفس وصعوبة  والسعال  ى  للحمَّ إجراء فحص  یخضع الفحوصات 
الصحي الحجر  أو  العزل  ألوامر  بدیلة مثل أنحالیاً  من خالل طرق  أو  شخصیًا  الفحوصات  ھذه  یمكن إجراء  ظمة تسجیل الوصول  . 

أو من خالل   على    الالفتاتعبر اإلنترنت  تنص  والتي  عند مدخل المنشأة  من ھذه األعراض  الزوَّ  منعالمنشورة  یعانون  الذین  من ار 
إلى    المبنى.الدخول 

o  الصحي،  إذا لم یكن الشخص یعاني من أعراض العزل أو الحجر  ولم یتواصل مع حالة معروف   وال یخضع حالیاً ألوامر 
 ، فیمكن السماح لھ للمشاركة في ذلك الیوم.أیام  10في آخر   COVID-19إصابتھا بـ  

o  19بالكامل ضد الشخص   لم یتم تلقیحإذا-COVID   قد اتصل مع حالة معروف إصابتھا أو مشتبھ في إصابتھا بـ و-COVID
ومطالبتھ بالحجر أو یخضع حالیًا ألوامر العزل أو الحجر الصحي أیام  10في آخر   19 ، فیجب إرسالھ إلى المنزل على الفور 

  یحتاج  ال  .ph.lacounty.gov/covidquarantineالصحي في المنزل. قم بتزویدھم بتعلیمات الحجر الصحي الموجودة على 
  السابقة یوًما  90  خالل  بموجب تأكید مختبري  COVID-19 حاالت  من تعافى  الذي  الشخص  أو  بالكامل  تلقیحھ  تم الذي الشخص 

 ظھور بدون  ظلی  أن بشرط  السابقة، أیام  10الـ   خالل  COVID-19  معروف إصابتھا بـ لحالة التعرض  بعد  الصحي الحجر إلى
 .أنفسھم  عزل  COVID-19  أعراض   علیھم تظھر  الذین أولئك على  یجب.    أعراض 

o  ،یجب إعادتھ إلى المنزل أو یخضع حالیًا ألوامر العزل أو الحجر الصحي ، إذا أظھر الشخص أیًا من األعراض المذكورة أعاله
 .ph.lacounty.gov/covidisolationعلى الفور ومطالبتھ بالعزل المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات العزل الموجودة على 

o   بشأن الفحص   إرشادات إدارة الصحة العامة، یرجى الرجوع إلى لأللعاب الریاضیة للشباببالنسبة بشأن مسارات اتخاذ القرار 
دید  والتعرض لألشخاص الذین یعانون من أعراض وجھات اتصال األشخاص الذین یُحتمل إصابتھم في المؤسسات التعلیمیة لتح

الدخول  فحص  ولكن تظھر علیھم األعراض أثناء  COVID-19الخطوات التالیة لألشخاص الذین لم یتم اختبارھم لفیروس  
 .وجھات االتصال الخاصة بھم

 ن أو المشتراة.  االستخدام  إلعادة  مسبقًا والقابلة  المیاه المعبأة  زجاجات  على إحضار  متاحة یافو شجع المشاركین  لتعبئة زجاجات  ر المیاه 
المشروبات. یتشاركون  أو  المشروبات  من نفس حاویة  فقط. یجب أال یشرب المشاركون   المیاه 

 :نقل الفریق 

o   قم بمراقبة بالحافالت/الشاحنات،  تسافر  من قبل الفرق خطًرا أكبر لالنتقال. إذا كانت الفرق  قد یشكل سفر الحافالت/الشاحنات 
 التالي:تدابیر السالمة على النحو  

 .بالغ كحد أقصى لكل مقعد في الحافلة أو مشارك  واحد   طالب 
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
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 .مطلوبة في جمیع األوقات الوجھ   كمامات 

 ب بشدة  المتناوبةیوصي  الصفوف   .ولكنھ لیس شرطًا  استخدام 
 .ًما لم یكن ذلك ممكنا بالكامل  مدة الرحلة   افتح النوافذ طوال 

o على األشخا الخاصة  بالسیارة  یقتصر السفر  فقطیجب أن  المعیشیة بشكل مباشر  نفس الوحدة  في  الموجودین    أولئك   أو  ،ص 
بالكامل ضد  ،  یومي  أساس  على  المدرسة  وإلى  من  عادةً  معھم  یتنقلون  الذین تم تلقیحھم  الذین   .COVID-19أو أولئك 

  تتم جمیع خارجیة لتقلیل مخاطر انتقال العدوى  یجب أن  الطلق في أماكن  في الھواء  یمكن إجراؤھا  الترفیھیة التي  األنشطة الریاضیة 
والمراقبین   الدعم  وموظفي  والمدربین  بذلك.  -للمشاركین  ولكن    إذا سمح  شمسي آخر،  أن تستخدم الفرق مظلة أو أي مأوى  یجوز 

ال تكن جوانب المظلة أو المأوى  ھناك حركة  فقط إذا لم  وكان  الطلقالشمسي مغلقة  كافیة في الھواء  ویتم تصنیف الھیكل على  ھواء   ،
لـ  وفقًا  الوالیة  أنھ ھیكل خارجي  الھیاكل المؤقتةإرشادات  داخل المساحات  الستخدام  والھواء  حركة الریاح  یمكن أن تساعد   .

إلى آخر من شخص  الفیروس  من انتشار  والحد  في الھواء  تقلیل تركیز الفیروس  في  وعبرھا   .الخارجیة 
 للشباب الریاضیة  على األلعاب  المسبقة   الموافقة 

o  انتقال الریاضیة    COVID-19نظًرا لطبیعة ومخاطر  في األلعاب  و أثناء المشاركة  العالي  الداخلیة  ذات االتصال  الخارجیة 
في الجدول   (على النحو المحدد  المسبقة  1والمتوسط  بعملیة الموافقة  الصارم  وااللتزام  )، یجب على ھذه الفرق التنفیذ 

علیھم أمورھم/األوصیاء  وأولیاء  لجمیع المشاركین  للمشاركین  بشأن ھذا الخطر  المسبقة معلومات  توفر الموافقة  . یجب أن 
وأولیاء   البالغین  یجب على المشاركین  الریاضیة.  في ھذه األلعاب  القُصَّر المشاركین  أمور/أوصیاء  وجمیع أولیاء  البالغین 

القُصَّرأمور/ من خالل التوقیع على    أوصیاء  بالمخاطر  وإقرارھم  نموذجمثتأكید فھمھم  على    ال على  یمكن العثور  الموافقة. 
على:ال  مثال على نموذج  .http://publichealth  موافقة 

lacounty.gov/media/coronavirus/docs/community/Sports_InformedConsentExample.pdf. 
   الروتینیة  الریاضیةلأللعاب   الموصي بھااالختبارات 

o   ذات االتصال  و ذات االتصال العالي  الخارجیة    الریاضیة  فرق األلعابیتم تشجیع في على النحو الم(  المعتدلالخارجیة  حدد 
المتسلسل1الجدول   تفاعل البولیمیراز  (اختبار مستضد أو اختبار  تنفیذ برنامج اختبار أسبوعي  COVID-ضد   ) بشدة على 

والمدربین19 لم یتم تلقیحھم بالكامل  ) للمشاركین  بعد الموسم.اللعب  أثناء اللعب المنتظم و  الذین    الذین   ألشخاص بالنسبة ل ما 
بالكامل  أنھم  على  دلیًال   یظھرون تلقیحھم  تم  المؤكدة    عزلال  أكملوا/تعافوا  أنھم  أو   COVID4-19  ضد  قد  بسبب إصابتھم 

بـ   كان   إذا  الدوري  COVID-19  فحص   اختبار  في تضمینھم ینبغي  ال  الماضیة،  یوًما  90  الـ  خالل  COVID-19 مختبریًا 
COVID-  بـ سابقًا  أصیبوا  والذین بالكامل ھملقیحت  یتم لم الذین  األشخاص  فحص  یبدأ  أن یجب.  أعراض   ال یعاني من  الشخص 

من  كانوا  إذا(  إیجابي  اختبار  أول  جمع  یوم  أو   یوم  من  األعراض   ظھور  من  األول  الیوم  من  یوًما  90  بعد 195 یعانون   ال 
 ).أعراض 

o   یجب  المسابقاتفي حالة نتیجة اختبار  ،  ضد  أو    COVID-19إتاحة  بالكامل  ومراجعتھا    COVID-19دلیل على التلقیح 
في غضون تم   المسابقة. قبلساعة   24  مدة  من قبل المدربین  اختبار  إذا  الشبابأل  COVID-19إجراء  على   حد المشاركین 

تحدث   مسابقات  وأي  األسبوع  لھذا  االختبار  ویلبي متطلبات  كاٍف  األسبوعي  االختبار  ھذا  فإن  أسبوعي،  خالل ذلك  أساس 
 األسبوع.
  یتم الذي  للشخص  اإلكلینیكي  والعرض  التعرض،  تاریخ  سیاق  في  المستضد  اختبارات  نتائج  تفسیر  دائًما  یجب 

 تفاعل  باختبار  معروف  تعرض   دون  أعراض  ال یعاني من  شخص   في  للمستضد  إیجابیة  نتیجة  تأكید یجب  اختباره.
من  لشخ  السلبي  المستضد  اختبار  نتیجة  .المتسلسل  البولیمیراز یعاني    نتیجة  ھي  COVID-19  أعراض ص 
 علیھ  تظھر  الذي  الشخص   یستمر  أن  یجب  المتسلسل؛  البولیمیراز  تفاعل  باختبار  تأكیدھا  ویجب  سلبیة  افتراضیة
 ..المتسلسل  البولیمیراز  تفاعل  اختبار  نتیجة  انتظار  أثناء  العزلة  في  األعراض 

   غیر متاحة في غضون نتیجة االختبار  باللعباللعب قبلساعة    24إذا كانت  أو    ، فال یجب أن یُسمح لھذا الشخص 
نتیجة اختبار    .المشاركة إلى المنزل فوًرا    COVID-19إذا كانت  الشخص  إیجابیة، فیجب إرسال  أو  غیر محددة 

 
  لقاح  ونوع  تلقیحھ  تم  الذي  الشخص   اسم  تتضمن  والتي (  بھ  الخاصة   اللقاح  بطاقة)  2و  الحاضر  للشخص  ھویةبطاقة ال  صورة )  1":  الكاملالتلقیح ب"  على  كدلیل  یلي  ما  یُقبل 4

19-COVID  على   مخزنة  بالحضور  الخاصة  اللقاح  لبطاقة  صورة  أو  منفصلة   كوثیقة  بالحضور  الخاصة  اللقاح  بطاقة  من  صورة  أو)  إعطاؤھا  تم  جرعة   آخر  وتاریخ  المقدم  
  ضد  بالكامل  تلقیحھ  تم  قد  الشخص  أن  كدتؤو  تلقیحھ  تم  الذي  الشخص  اسم  یتضمن  والذي(  الصحیة   الرعایة  مقدم  من  الكامل التلقیح ب  توثیق  أو   اإللكتروني  الجھاز  أو  الھاتف

19-COVID .( 
  ونسخة بطاقة ھویة بصورة  :  یومًا  90  آخر  خالل   العزل   واستكمال )  سابق   إیجابي  فیروسي  اختبار  نتیجة(  COVID-19  بفیروس  السابقة  اإلصابة  على  كدلیل  یلي  ما  یُقبل 5

  خالل   لیس   ولكن  یومًا،  90  آخر  خالل   أو الذي تم إجراؤه    المتسلسل   البولیمیراز  تفاعل  اختبار  أو   اإلیجابي   COVID-19  مستضداختبار    من  ھواتفھم  على  رقمیة  نسخة  أو  ورقیة
 .المشاركة  قبل  الخاص بھم  العزل  متطلبات  أكملوا  قد  األشخاص  یكون  أن  یجب.  أیام  10  آخر
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/community/Sports_InformedConsentExample.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/community/Sports_InformedConsentExample.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
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في و للعزل.   الموجودة  بتعلیمات العزل   .ph.lacounty.gov/covidisolationزودھم 
   مطلوبًا معدل الحاال  في حالةمالحظة: سیكون االختبار  من   100000حاالت لكل  7للمقاطعة    المضبوطة  تتجاوز 

 السكان.
   الداخلیة  للیجوز الریاضیة  العالي  للشبابفرق/البطوالت  واالتصال  المعتدل  االتصال  تستأنف  ذات  وممارسة    الداخلیة  المنافسة  أن 

والمنافسة   االتصال  وممارسة  والتدریب  وبناء المھارات  بما في ذلك التكییف البدني الداخلي  یلتزم للمتطلبات  االتصال،  إذا كان الفریق 
على   المفروضة  الجماعیةاإلضافیة  ال،  الریاضات  النحو  فيعلى  التعلیم العالي  محدد  مؤسسات  بتاریخ    إرشادات  كالیفورنیا،    30في 

یلي:2020سبتمبر    ، بما في ذلك ما 
o اختبار  الروتیني:  الدوري  COVID-19  إجراء 

   19  اختبارإجراء  یجب-COVID  بانتظام الدعم  وموظفي  والمدربین  ساریًاو ،  المشاركین  األمر  من   ھذا  اعتباًرا 
الموافق    12:01الساعة   الثالثاء  المستمر.  2021مایو    11یوم  الفحص  واختبار  األساسي  االختبار  یشمل  وھذا   .

واختبار   یعد كل من اختبار المستضد الیومي  الحالیة،  والمعاییر  طریقتین مقبولتین    PCRاستنادًا إلى األدلة  الدوري 
األساسي    .والمستمرلكل من اختبار الفحص 

باختبار   • یومي، یجب أن یبدأ البروتوكول  اختبار مستضد  بروتوكول  باختبار    PCRفي حالة اتباع  متبوعًا 
اختبار   مستضد إیجابي إلى إجراء  یومي. یجب أن یؤدي أي اختبار  تفاعل   PCRمستضد  للتأكید. اختبار 

و  األعراض  علیھم  تظھر  الذین  والموظفین  للریاضیین  مطلوب  المتسلسل  في البولیمیراز  إجراؤه  یجب 
 ساعة من اإلبالغ عن األعراض.  24غضون  

الجلید،   • القدم، وھوكي  وكرة  المیداني،  والھوكي  السلة،  (كرة  عالیة الخطورة  االتصال  بالنسبة لریاضات 
والمصارعة)،   وكرة الماء،  الطائرة،  والكرة  القدم، واالسكواش،  وكرة  والرجبي،  والتجدیف،  والالكروس، 

بین جمیع ونتائج    COVID-19  إجراء اختبار  الفرق فقط إذا كان الفریق قادًرا على توفیر  یُسمح بالمنافسة 
خالل  الدعم  وموظفي   كل مسابقة. قبلساعة   48الریاضیین 

التعرض،   • المستضد في سیاق تاریخ  نتائج اختبارات  تفسیر  الذي  والیجب دائًما  للشخص  السریري  عرض 
من  شخص   في  للمستضد  إیجابیة نتیجة  تأكید  یجبیتم اختباره.   یعاني    معروف   تعرض   دون  أعراض   ال 

من    لشخص   السلبي  المستضد  اختبار  نتیجة.  المتسلسل  البولیمیراز  تفاعل  باختبار   أعراضیعاني 
COVID-19  أن  یجب  المتسلسل؛  البولیمیراز  تفاعل  باختبار  تأكیدھا  ویجب  سلبیة  افتراضیة نتیجة  ھي 

من  الذي  الشخص   یستمر   البولیمیراز   تفاعل  اختبار  نتیجة  انتظار  أثناء  العزل  في  األعراض   یعاني 
 .المتسلسل

في غضون   • والنتائج  تتوفر االختبارات  أو المسابقة،  اللعب،  قبلساعة   48إذا لم  فیجب عدم    أو الممارسة 
نتیجة اختبار   كانت  إذا  باللعب.  للشخص  ل    COVID-19السماح  فیجب إرسا إیجابیة،  أو  محددة  غیر 

لعزلھ.   فوًرا  المنزل  إلى  بتزویدھمالشخص  في   قم  الموجودة  العزل  بتعلیمات 
ph.lacounty.gov/covidisolation. 

وا /تعافوا أنھم  أو   COVID6-19 ضد  قد تم تلقیحھم بالكامل أنھم على دلیالً   یُظھرون الذین  ص األشخا •   أكمل
بـ  عزلال مختبریًا   تضمینھم  ینبغي ال  7الماضیة  یوًما 90  الـ خالل  COVID-19  بسبب إصابتھم المؤكدة 

COVID- بـ  سابقًا  المصابین  األشخاص   فحص  یبدأ  أن  یجب  الدوري  COVID-19  فحص   اختبار  في
ال یعانون    كانوا  إذا( إیجابي  اختبار  أول جمع یوم  أو   األعراض   ظھور  من  األول  الیوم من  یوًما  90 بعد  19
 ).أعراض  من

o بھاقم ب للعب وااللتزام  خطة سالمة العودة   اعتماد 
   أو المدرسة  سبیل المثال،  (على  الریاضي  للفریق  الراعي  خطة أمان    البطولةیجب على الكیان  الفریق) اعتماد  أو 

بالموقع مع  وتقدیمھا جنبًا إلى جنب مع خطة أمان خاصة  واتباعھا  إلى اللعب"  إدارة الصحة العامة بمقاطعة  "العودة 
أنجلوس تشغیل  14قبل   لوس  . أرسل كال الخطتین إلى عنوان  داخلیة  أي أنشطة ریاضیةیوًما على األقل من إعادة 

 
  لقاح  ونوع  تلقیحھ  تم  الذي  الشخص   اسم  تتضمن  والتي (  بھ  الخاصة   اللقاح  بطاقة)  2و  الحاضر  للشخص  بطاقة الھویة  صورة )  1":  التلقیح بالكامل"  على  كدلیل  یلي  ما  یُقبل 6

19-COVID  على   مخزنة  بالحضور  الخاصة  اللقاح  لبطاقة  صورة  أو  منفصلة   كوثیقة  بالحضور  الخاصة  اللقاح  بطاقة  من  صورة  أو)  إعطاؤھا  تم  جرعة   آخر  وتاریخ  المقدم  
  ضد  بالكامل  تلقیحھ  تم  قد  الشخص  أن  وتؤكد  تلقیحھ  تم  الذي  الشخص  اسم  یتضمن  والذي(  الصحیة   الرعایة  مقدم  من  التلقیح بالكامل   توثیق  أو   اإللكتروني  الجھاز  أو  الھاتف

19-COVID .( 
  بطاقة ھویة بصورة ونسخة :  یومًا  90  آخر  خالل   العزل   واستكمال )  سابق   إیجابي  فیروسي  اختبار  نتیجة(  COVID-19  بفیروس  السابقة  اإلصابة  على  كدلیل  یلي  ما  یُقبل 7

  خالل   لیس   ولكن  یومًا،  90  آخر  خالل   الذي تم إجراؤه أو   المتسلسل   البولیمیراز  تفاعل  اختبار  أو   اإلیجابي   COVID-19  اختبار مستضد  من  ھواتفھم  على  رقمیة  نسخة  أو  ةورقی
 .المشاركة  قبل  الخاص بھم  العزل  متطلبات  أكملوا  قد  األشخاص  یكون  أن  یجب.  أیام  10  آخر
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http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-higher-education--en.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
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التالي:   أنجلوس    .ehmail@ph.lacounty.govالبرید اإللكتروني  بمقاطعة لوس  الصحة العامة  تقر إدارة  سوف 
بھ لألنشطة التر البدء المسموح  وتاریخ  الریاضي  الصحة العامة  باستالم خطط الفریق  یجوز إلدارة  فیھیة الداخلیة. 

الخاصة   للعب وخطة األمان  زیارة للموقع لتحدید مدى التوافق مع خطة سالمة العودة  أنجلوس إجراء  بمقاطعة لوس 
 بالموقع.

 :التالیة وثائق مكتوبة للعناصر  إلى اللعب  تتضمن خطة أمان العودة   یجب أن 

الروتیني؛وصف لخطة الفریق للوفاء   −  بمتطلبات االختبار 

والممارسة   − المنشأة  دخول  قبل  والمشاركین  الفریق  دعم  وموظفي  العاملین  جمیع  دخول  لفحص  خطة 
 والمنافسة.

لوس   − بمقاطعة  العامة  الصحة  إدارة  إلى  اإلیجابیة  النتائج  عن  واإلبالغ  االختبار  نتائج  لمراجعة  خطة 
بموجب ھذا البروت المطلوب  على النحو   وكول؛أنجلوس 

أنجلوس؛ − بمقاطعة لوس  الصحة العامة  في إدارة  تعقب جھات االتصال   خطة لالمتثال لجھود 

في الفریق قدر اإلمكان؛ − أن یتم تجمیع المشاركین   خطة لضمان 

أنھ  − الخارجیة   -خطة لضمان  إلى المباریات  الفریق، دون    -عند السفر  في مجموعة  یجب أن یظل الفریق 
بالفرق المحلیة   من المجتمع المضیف.االختالط  آخرین   أو أعضاء 

و  − لھذا البروتوكول؛  األخرى  الفریق لالمتثال للجوانب  التي سیبذلھا   وصف للجھود 

حسب الحاجة.اتصال  خطة تعدیالت سالمة   − والجمھور  وعائالتھم   الفریق للمشاركین 

o بھا وااللتزام  بالموقع   اعتماد خطة أمان خاصة 
 ا الفریق  یرعى  الذي  الكیان  الیجب على  أو  المدرسة  سبیل المثال،  (على  خطة   بطولةلریاضي  وضع  الفریق)  أو 

من   للمخاطر    COVID-19مكتوبة للوقایة  تقییم شامل  وإجراء  الفریق،  یستخدمھا  في كل منشأة  بالمنشأة  خاصة 
لتنفیذ الخطة. في كل منشأة  وتعیین شخص  العمل والریاضة،   لجمیع مجاالت 

   لمخاوف عن االستجابة  مسؤول  تعیین شخص  الریاضي  للفریق  الراعي  أللعاب    COVID-19یجب على الكیان 
ولكل فریق أو ریاضة    حسب االقتضاء.  -القوى بشكل عام، 

   (االقتضاء (حسب  العاملین  وممثل  العمال  مع  والتواصل  التدریب  الریاضي  للفریق  الراعي  الكیان  على  یجب 
وإ في الخطة  و والمشاركین  وممثلیھم؛   تاحة الخطة للعاملین 

   القصور أوجھ  وتصحیح  وتوثیق  للخطة  لالمتثال  بانتظام  تقییم المنشأة  الریاضي  للفریق  الراعي  یجب على الكیان 
 على النحو المحدد.

 ) الھواء  وتكییف  والتھویة  نظام التدفئة  وتكییف الھواء  HVACتم فحص  والتھویة  في التدفئة  من قبل متخصص   (
تم زیادة   30في غضون   في حالة عمل جیدة؛ إلى أقصى حد ممكن،  وھو  الداخلیة  فتحھ للریاضات  من إعادة  یوًما 

الجوي الصغیر. إحدى أھم الطرق للتحكم في انتقال الھباء  تعتبر التھویة الفعالة   التھویة. 
o :الحد من اإلشغال الداخلي 

 بروتوكول لـ  السعة  وحدود  المتطلبات مع  متوافقین  الداخليوالتدریب    المھارات  وبناء البدني التكییف یظل أن یجب  
عن المقاطعة ل  الملحق:  البدنیة  اللیاقة  ومؤسسات  الریاضیة  األلعاب  صاالت فتح  إعادة   بالمراقبین  یُسمح.  الصادر 

السعة  المتطلبات  مع  یتوافق  بما  والبالغین  للشباب  الداخلیة  للریاضات  والمتفرجین  بروتوكول  في  المحددة  وحدود 
  بمراجعة  قم.  الداخلیة  األماكن  في  المباشر الجلوسالتي تنطوي على    حداثأللإدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس انجلوس 

 .متفرجین  أو   مراقبین  وجود  حالة  في  البروتوكول  بھذا  الخاصة  السعة  وحدود  المتطلبات  وتنفیذ
الو  المعتدل  االتصال ذات  للشباب  الریاضیة  المسابقات  كانت إذا:  ملحوظة  فقط،  الطلق  الھواء في  تُقام  االتصال  وممارسة  عالياالتصال 

  والتدریب   المھارات  وبناء  البدني  التكییف  یتوافق  أن  یجب.  تنطبق  ال  المفروضة  اإلضافیة  الجماعیة  الریاضیة  المتطلبات  ھذه  فإن
 .ل  الملحق:  البدنیة  اللیاقة  ومؤسسات  الریاضیة  األلعاب  صاالت فتح  إعادة  بروتوكول في  الواردة  المتطلبات مع  الداخلي

   ،أعاله األنشطة المذكورة  یُسمح  باستثناء  في   رىاألخ  األنشطة الداخلیةلجمیع  ال  أن یحدث انتقال العدوى  من المرجح  في ھذا الوقت. 
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یشمل كالً من األنشطة الریاضیة وھذا  المغلقة.  تتبع   األماكن  التي ال  أعاله  بین الفرق  المذكورة  اإلضافیة  األنشطة  المتطلبات  وكذلك 
األفالم. أو دراسة  بھا مثل تناول الفریق للطعام   الداخلیة المرتبطة 

   الفرقیُسمح بین  و   المسابقات  الخارجیة،  للریاضات  فقط)  بین فریقین  منافسات  على أنھا  فة  الریاضیة    فرق(الُمعرَّ الداخلیة  األلعاب 
التالیة:  على النحو المبین  المحددةالتي أكملت جمیع المتطلبات    أعاله في ظل الشروط 

o .فقط فریقین  بین   یجوز إقامة المسابقات المشتركة 
o كالیفورنیا  داخل  األخرى  الفرق  مع  إال  الفرق  بین  سابقاتإجراء مب  یُسمح  ال. 
o في كالیفورنیا فریقین  من  أكثر  التي تضم  أو األحداث  حالیًا بالبطوالت  كتابي .  ال یُسمح  بإذن  فقط  استثناءات،  إجراء  یجوز 

التي  وللریاضة  الفرق  التي نشأت منھا  الصحیة المحلیة  وكل من اإلدارات  أنجلوس  بمقاطعة لوس  العامة  الصحة  من إدارة 
اختراق الضواحي؛   والمیدان؛  من فرق متعددة روتینیة مثل: سباقات المضمار  أو المزدوجون  الفردیون  یكون فیھا المنافسون 

الجلید؛  ال على  التزلج/التزلج  الطائرة  الجولف.  والكرة  الدراجات  ركوب  أحداث  األمواج؛  السباحة/الغطس/ركوب  تنس؛ 
 والفروسیة.

o والمسابقات لألحداث  االستثناءات  طلبات  لوس أنجلوس   یجب إكمال  مقاطعة  أو عدة    داخل  من فریقین  بین أكثر  المقترحة 
ھذا الرابط:   باستخدام  أو مزدوجین  ممنافسین فردیین  من قاعدة  أو األحداث -سابقة الفریقین  طلب االستثناء  یجب الدورات   .

الطلب عبر اإلنترنت قبل  بالترتیب    14تقدیم نموذج  على األقل من الحدث أو المنافسة المقترحة. ستتم مراجعة الطلبات  یوًما 
والتعدیالت التي تم إج یتطلب التطبیق عبر اإلنترنت من المتقدمین وصف الحدث أو المنافسة المقترحة  للتوافق  المستلم.  راؤھا 

أنجلوس    قمع ھذا الملحق   لوس  بمقاطعة  الصحة العامة  تقر إدارة  بھا. سوف  المعمول  األخرى  العدوى  مكافحة  ومتطلبات 
بمقدم الطلب في غضون   واالتصال   أیام عمل بعد االستالم. 5باستالم الطلب 

o منافسین  عدة  أو  فریقین من أكثر  بین تكون التي  والمسابقات  األحداث في  أنجلوس  لوس مقاطعة في  الموجودة  الفرق  تشارك قد  
 :التالیة  الشروط جمیع  استیفاء تم  إذا  أنجلوس  لوس  مقاطعة  خارج تجري  مزدوجین  أو   فردیین

 فیھا  سیقام  التي  المقاطعة  في  المحلیة  الصحة  دائرة  من  موافقة  على  الحدث  حصل. 
 19  حاالت من أكثر  أو  لحالة  تعرض  فریق أي-COVID  غضون  في  الدعم  موظفي  أو  الفریق  أعضاء  بین  المؤكدة  

  االتصال   بسبب  الصحي  لحجرل  خاضعین  دعم  موظفو   أو   فریق  أعضاء لدیھ  أو   لھ،  المخطط  الحدث  قبل  یوًما 14
  بدون   المشاركة  یجوز  ال  لھ،  المخطط  الحدث  تسبق  التي  األیام.  یوًما 14  غضون  في  إصابتھا  مؤكد  بحالة  الوثیق

المعدیة الحادة    وحدة  من  وتصریح  استشارة األمراض  لوس    -مكافحة  بمقاطعة  العامة  الصحة  بإدارة  قسم التعلیم 
  للمنافسة   مؤھلین  یظلون  قد  الذین  والموظفین  الالعبین  لتحدید  )Education-LACDPH ACDC(  أنجلوس

  القرارات  أحد  ھو  الحدث من بأكملھ الفریق  استبعاد وأن  فرید موقف كل  أن  الحظ.  المشاركة من  استبعاده  یجب  وأیھم
  Education-ACDC  بوحدة  االتصال یمكن.  المشاركین لجمیع  السالمة على  الحفاظ إلى  الحاجة على بناءً  الممكنة

 .Education@ph.lacounty.gov-ACDC  على
o كالیفورنیا  توصیاتبـ    الفرق  تلتزم بوالیة  العامة  الصحة  إدارة  عن  الصادرة   في  للمنافسة  السفر  تحدید  عند  الحالیة  السفر 

 .األخرى  المقاطعات
o في البطوالت  خارج الوالیة.  أو المنافسات  یجب أال تشارك الفرق 
o   یشكلون بأنھ مجموعة من الالعبین  ف الفریق  تنافسیة.طرفاً  یُعرَّ في لعبة أو ریاضة   واحدًا 
o .كحد أقصى فقط، لكل فریق، في الیوم  واحدة   یمكن لعب مسابقة 

   التشجیع على خط في ذلك فریق  وصف الطبول:حاالت خاصة، بما  الموسیقي   الجنب والفریق 
o  ریاضة تالمس معتدلة، وعلى ھذا النحو، یجب باعتباره  التنافسي  یُعتبر ھتاف فریق التشجیع على خط الجنب مشابھًا للھتاف 

الطلق. یُسمح بالھتاف الجانبي في  المعتدل في الھواء  التي تتطلب االحتكاك  األخرى  الھواء  أن یتبع جمیع متطلبات الریاضات 
في ریاضة مختلفة. یشاركان  بین فریقین  خارجیة   الطلق في منافسة 

o  تتبع جمیع یجب أن  والتي  المنخفض،  االتصال  ذات  للشباب  الترفیھیة  من األنشطة  الطبول  وصف  الموسیقیة  تعتبر الفرقة 
ذات الصلة. العدوى  الطلق  یُسمح  متطلبات مكافحة  في الھواء  الموسیقیة  الطبول  بالفرقة  تقام في  في  وصف  التي  المسابقات 

الطلق  .مختلفة  ریاضة في  یتنافسان  فریقین بین  الھواء 
  فیھا تشكیل أي مناطق یجلس  الملعب (على سبیل المثال، مقاعد البدالء،    المشاركونتمت إعادة  الملعب أو خارج  مقاعد الفرق،  خارج 
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إضافیة بحیث یتمكن  التمارین  مكان مقاعد  إلنشاء  على    المشاركون)  من الحفاظ  یبلغوالموظفون  جدھم  او تأقدام أثناء   6  تباعد جسدي 
 في المنطقة.

 لوس    عن  صادًرا  صالًحا  عامة  صحة  تصریح  مشغلھا  یمتلك  التي  الطلق  الھواء  في  االمتیاز  منصات بمقاطعة  العامة  الصحة  إدارة 
 على  یجب.  ض  الملحق  الطلق،  الھواء  في  المباشرة  األحداث  بروتوكول  في  الموجودة  االمتیازات  لمتطلبات  وفقًا  تعمل  قد  أنجلوس

  مقاعدھم   في  أو   الطلق  الھواء  في  الطعام  لتناول  مخصصةال  منطقةال  في  یشربوا  أو   یأكلوا  أن  االمتیازات  یشترون  الذین  المستفیدین
جسدیًا  وھم  الخارجیة المعیشیة  لیسوا  الذین  أولئك  عن  متباعدین  وحدتھم  أفراد    یرجى   العامة،  الصحة  تصریح  على  للحصول.  من 

أنجلوس إلى  إلكتروني برید  إرسال بمقاطعة لوس  الصحة العامة   .ehmail@ph.lacounty.gov  على  إدارة 
   الشبابیة    والمتفرجین  بالمراقبینیُسمح الریاضات  ومسابقات  الطلق  لممارسات  في الھواء  الصحة    بروتوكولـ  ل  وفقًاوالبالغین  إدارة 

أنجلوس   لوس  بمقاطعة  علىالعامة  تنطوي  التي    األقصى   الحد  ،األصفر  المستوى  في  .الطلق  الھواء  في  المباشر  الجلوس  لألحداث 
قانون  بناءً   المكان  إلشغال  األقصى  الحد  من٪  67  ھو   األماكن  في  تقام  التي  الخارجیة  الریاضیة  لألحداث  لإلشغال و/و   البناء  على    أ

 .مراقبین  وجود  حالة  في  البروتوكول  ھذا  متطلبات وتنفیذ  مراجعةقم ب .بھ  الحریق المعمول  قانون

 لـ    الداخلیة  والبالغین  للشباب  الریاضات  ممارسةب  بالداخل  والمتفرجین  للمراقبین  یُسمح الصحة العامة بمقاطعة    بروتوكولوفقًا  إدارة 
  الداخلیة   الریاضیة  لألحداث  لإلشغال  األقصى  الحد یعتمد.  الداخلیة األماكن في المباشر  الجلوس  لألحداث التي تنطوي علىلوس انجلوس 

بمراجعة. بھ  المعمول  الحریق  أو /و   المبنى  على قانون  یعتمد  والذي  المكان،  إلشغال  األقصى  الحد  على  تقام  التي   متطلبات   وتنفیذ  قم 
تقدیم بث فیدیو   .مراقبین  وجود  حالة في  البروتوكول  ھذا من المنزل.ضع في اعتبارك  "مباشر"  بحیث یمكن مشاھدتھا   لأللعاب 

  والمدربون  یجب أن الدعم  یبقى المشاركون  مستقرةوموظفو  في أكثر من فریق في نفس    في مجموعة  من المشاركة  واالمتناع  بالفریق 
راجع الشباب،  الزمنیة. لریاضات  أو المدة  عن المدارس    الموسم  على األمراض  السیطرة  مراكز   .لفرق الجماعیةواإرشادات 

 تصمیم األنشطة الریاضیة إعادة  أصغر  للشباب    الترفیھیة  ضع في اعتبارك  للحفاظ  لمجموعات  واللعب  التمرین  ترتیب أماكن  وإعادة 
 على الفصل الجسدي.

   تشجیع یتم  عملیًا،  ممكن  حد  أقصى  ونوادي    المشاركینإلى  البیسبول  مضارب  سبیل المثال،  (على  الخاصة  معداتھم  إحضار  على 
ل والمضارب)  مشاركتھا.    بھا  ممارسةلالجولف  قدم للمشاركین  یجوز  وعدم  مثل ركل كرة  للمعدات،  محدودة  في مشاركة  االنخراط 

المشاركین  بین   تمااثنین من  من  كجزء  الطائر  الطبق  قدم أو  كرة  بیسبول أو  كرة  رمي  بناء المھاراتأو  أثناء اللعبرین  أو  ومع  ،   .
كنشاط جماعي.   ولیس  من الالعبین،  محددة  بھذه الطریقة فقط بین أزواج  المعدات  إذا كان یجب مشاركة  ذلك، یجب أن تكون مشاركة 

فترات االستراحة    المعدات، وأثناء  تنظیف الیدین قبل اللعب  اللعب، یجب على المشاركین  األول  على سبیل المثال أثناء  الشوط  وفي 
 .وبعد انتھاء النشاط

   یكون غسل الیدین غیر عملي. یجب فرك الدعم استخدام معقم الیدین عندما  وموظفي  والمدربین  في الیدین   المعقمیجب على المشاركین 
تكون األید عندما  الیدین، خاصة  معقمات  فعالیة من استخدام  أكثر  المتكرر  غسل الیدین  مالحظة:  تماًما.  متسخة بشكل حتى یجف  ي 

 واضح.
   عن تقل أعمارھم  الذین  على األطفال  بمركز    9یجب  اتصل  الكبار.  تحت إشراف  فقط  الیدین  معقم  استخدام  علىسنوات   السیطرة 

إذا   اإل  .1-800-222-1222:  ت استھالكھالسموم  تحتوي على الكحول  األیدي التي  معقمات  استخدامھا  یُفضل استخدام  ویجب  یثیلي 
خالل  من  امتصاصھا  ویمكن  سمیة  أكثر  األیزوبروبیل  معقمات  تعتبر  إشراف.  بدون  األطفال  الستخدام  احتمال  ھناك  یكون  عندما 

 الجلد.
   الدعمن  بیوالمدر  المشاركین یتم تشجیعال الجسد  على  وموظفي  سبیل المثال،  االتصال  (على  البعض  مع بعضھم  غیر الضروري  ي 

المصافحة،  عالیاً   ضرب الكفوف للحد من احتمالیة انتشار المرض.اتالقبض خبط،   ( 
 لفر لدیھا  یجوز  التي  الترفیھیة  الریاضات  ذلك    ،داخلیة  منشآتق  ال الحصر    -بما في  سبیل المثال  وغرف    -على  تبدیل  الحمامات 

للموظفینالمالبس،   و السماح  أو أخذ    للمنشآتإلى المناطق الداخلیة  الدخول    والمشاركین،  الدعم  يوموظف  ،نیالمدرب،  الحمام  الستخدام 
غرف  ، فترات راحة االستحمام  تبدیلالستخدام  إلالمالبس وغرف  من وإلى  ،  والمواد  ونقل اإلمدادات  العملیات المكتبیة األساسیة  جراء 

 على  بناءً ٪ 50 تبلغ  إشغال نسبة  على  واالستحمام  الخزانات  وغرف  الداخلیة  الحمامات في  اإلشغال  یقتصر  أن یجبالمبنى كل یوم.  
بمیجب أن   .بھ  المعمول  الحریق  أو   البناء  قانون إلى    ةراقبتقوم المنشأة  من    المنشأةالدخول  في الحمامات  إشغالللحد  ولمنع التجمع   ،

التباعد   ولضمان  الستخدام    الجسديالداخل،  في الطابور  الموجودین  غرف  ،  الداخلي  الحمامبین أولئك  أو  تبدیل المالبس،  غرف  أو 
للسماح  یتم   .االستحمام أو الحمامات  تغییر المالبس  إلى غرفة  في الداخل.تقسیم الزیارات  أثناء التواجد   بالتباعد الجسدي 

   قید االستخدام أو الحمامات  تغییر المالبس  یومیًایتم تعقیم أي غرف  یقل عن مرة  ولكن ال  المبین أدناه،  التالي:بالتكرار  وفقًا للجدول   ، 
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mailto:ehmail@ph.lacounty.gov
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html
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o :تغییر المالبس  __________________________________________________________غرف 

o :الحمامات _________________________________________________________________ 
o :أخرى ___________________________________________________________________ 

 ستخدام ضد  عند اختیار منتجات التنظیف، استخدم المنتجات المعتمدة لالCOVID-19  " في القائمةN  المعتمدة من وكالة حمایة البیئة "
(EPA) .واتبع تعلیمات المنتج. تحتوي ھذه المنتجات على مكونات أكثر أمانًا لألشخاص المصابین بالربو 

   استخدم المطھرات المصنفة لتكون فعالة ضد مسببات األمراض الفیروسیة الناشئة، باتباع توجیھات الملصق لمعدالت التخفیف المناسبة
 Cal/OSHAوأوقات االتصال. قم بتقدیم تدریباً للموظفین على مخاطر المواد الكیمیائیة، وتوجیھات الشركة المصنّعة، ومتطلبات  

 لالستخدام اآلمن.

 أن یكون موظفو النظافة المسؤولون عن تنظیف الموقع وتطھیره مجھزین بمعدات الحمایة المناسبة، بما في ذلك القفازات، وحمایة   یجب
مطلوب في تعلیمات المنتج. یجب االحتفاظ بجمیع  على النحو الالعین، وحمایة الجھاز التنفسي، وغیرھا من معدات الحمایة المناسبة  

 .ال یسھل الوصول إلیھاتناول األطفال وتخزینھا في مساحة  المنتجات بعیدًا عن م

   مصاب بـتم إخبار جمیع الموظفین بعدم القدوم إلى العمل إذا كانوا مرضى، أو إذا تعرضوا لشخص COVID-19 یتفھم الموظفون اتباع .
تمت مراجعة وتعدیل سیاسات اإلجازات  إن أمكن.    -للعزل الذاتي والحجر الصحي  بمقاطعة لوس أنجلوس العامةإرشادات إدارة الصحة  

 في مكان العمل لضمان عدم معاقبة الموظفین عند إقامتھم في المنزل بسبب المرض.

   علیھا مما الحصول  التي قد یحق للموظف  صاحب العمل أو الحكومة  التي یرعاھا  اإلجازة  عن استحقاقات  بمعلومات  یتم تزوید العمال 
اإلضافیة في یجعل من السھل مالیاً البقاء في  على المعلومات  المرضیة   البرامجالمنزل. یرجى االطالع  الحكومیة التي تدعم اإلجازات 

عن العمال  لـ  وتعویضات  التعرض  المرضیة للموظفین  ،  COVID-91 حاالت  حقوق اإلجازات   اإلجازة  قانون بموجببما في ذلك 
 . 2021 لعام المدفوعة اإلضافیة COVID-19 لـ المرضیة

   أو المدربین أو واحد أو أكثر من الموظفین  أن اختبار  الدعم أو المشاركینعند إبالغك  فإن  COVID-19 ـل  إیجابي  موظفین   ،
للحالة (الحاالت)    الفریق بروتوكول  ویطلب على الفور    بعزل أنفسھم بالمنزللدیھ خطة أو  من جمیع  الحجر الصحي الذاتيفي المنزل 

والمشاركینومو والمدربین    الموظفین الدعم  (الحاالت).  لالذین تعرضوا    ظفي  في    COVID-19في حالة وجود تعرض لعدوى لحالة 
 مجموعة مستقرة في برنامج ریاضي للشباب، فإن جمیع أعضاء المجموعة المستقرة سیحتاجون فوراً إلى الحجر الصحي الذاتي.

  أو البطولةیجب على خطة لجمیع   الفریق  بروتوكوًال  تأخذ في االعتبار  اختبار    األشخاص أن  إلى أو إجراء  للوصول  المعزولین 
COVID-19  قد تتطلب تدابیر إضافیة لمكافحة  لتحدید ما إذا كانت ھن والتي  إضافیة في مكان العمل،  تعرض  اك حاالت 

19-COVID  . 19االستجابة لـ  حول   بمقاطعة لوس أنجلوس الصحة العامةإدارة  راجع إرشادات-COVID  في مكان العمل. 

 ت  اإلبالغ عن حاالCOVID-19: 

o   یتعین على المدرب أو الدوري إخطار إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس (لریاضة الشباببالنسبة ،LACDPH (
الذین كانوا في الموقع   والمشاركینوالمدربین، وموظفي الدعم،   ،بین الموظفین  COVID-19بجمیع الحاالت المؤكدة لمرض  

تاریخ ظھور المرض ھو تاریخ اختبار   14في أي وقت خالل   أو تاریخ ظھور   COVID-19یوًما قبل تاریخ ظھور المرض. 
 أیھما أقرب. یمكن إكمال ذلك عبر اإلنترنت باستخدام تطبیق الویب اآلمن: - األعراض للشخص المصاب

http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport  .تنزیل واستكمال  إذا تعذر اإلبالغ عبر اإلنترنت، قم ب
التعلیمي  COVID-19حالة    قائمة إل  وخط االتصال للقطاع  .  Education@ph.lacounty.gov-ACDC ى:وإرسالھا 

ریاضي للشباب إلى إدارة الصحة العامة البرنامج الفي    COVID-19یُطلب من المدرب أو الدوري اإلبالغ عن جمیع إصابات  
بالحالة. في حالة تحدید    )1(  مقاطعة لوس أنجلوس خالل یوم عمل واحدفي  حاالت أو أكثر بین    )3ثالث (من تاریخ اإلخطار 

یوًما، یجب على المدرب أو الدوري إبالغ ھذه المجموعة على الفور إلى إدارة   14أعضاء برنامج الریاضة للشباب في غضون  
المجموعة رة الصحة العامة مع الموقع لتحدید ما إذا كانت  إداضحة أعاله. ستعمل  نفس األسالیب المو استخدام الصحة العامة ب

 تفشي.الصحة العامة للتفشي یتطلب استجابة    تشكل

o   یتعین على المدرب أو الدوري اإلبالغ عن جمیع إصابات یاضات البالغینلر بالنسبة ،COVID-19    ریاضي البرنامج الفي
بالحالة. في حالة تحدید   حاالت أو أكثر بین    3للبالغین إلى إدارة الصحة العامة في غضون یوم عمل واحد من تاریخ اإلخطار 

یوًما، یجب على المدرب أو الدوري اإلبالغ فوًرا عن ھذه المجموعة عبر   14أعضاء الفریق الریاضي للبالغین في غضون 
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https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
https://dphredcap.ph.lacounty.gov/surveys/?s=HAD8P8WXDM
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsx
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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ما ارة الصحة العامة مع الموقع لتحدید  إدستعمل    .www.redcap.link/covidreportة على اإلنترنت إلى إدارة الصحة العام
 إذا كانت المجموعة تشكل تفشي یتطلب استجابة الصحة العامة للتفشي.

 :العودة لأللعاب الریاضیة بعد اإلصابة 

o  الذین یتعافون من   ال یجب على األشخاصCOVID-19    مسارات ذلك وسیكون لھم بالطبیب   یصرحاستئناف الممارسة حتى
قد یكون ھناك ما یبرر بروتوكول العودة إلى   .وصحتھم الكامنة  شدة مرضھم كالً من  مختلفة للعودة إلى الریاضة بناءً على

والذي یقدم ویزید النشاط البدني بطریقة م راجع  تدرجة، بمجرد أن یصرح الطبیب لالعب الریاضي.اللعب/التدریب المتدرج، 
اإلرشادات المؤقتة ألكادیمیة طب  أو أصیب بھ أثناء الموسم؟" في    COVID-19"ماذا تفعل إذا كان أحد المشاركین مصابًا بـ 

إرشادات  للحصول على    COVID-19إرشادات عودة المتخرجین للعب بعد اإلصابة بـ و  األطفال حول العودة إلى الریاضة
 .إضافیة

o   ال یُسمح ألي شخص یعاني من أعراضCOVID-19    أو یخضع للعزل أو الحجر الصحي بسببCOVID-19    بحضور
 التدریبات أو المسابقات.

o   یجب على أي شخص یعاني من أعراضCOVID-19    استشارة طبیبھ لالختبار وإخطار مدربھ و/أو مدربھ الریاضي و/أو
 مدیر المدرسة بأعراضھ ونتائج االختبار.

   باآلخرین الذین لدیھم اتصال  تكلفة   -یُمنح الموظفون  والفم.   ةمناسب  كمامة -بدون  من الذي یغطي األنف  على المزید  للحصول 
بـ كمامة   اطلع على صفحة الویب الخاصة  عن الصحة العامة  COVID-19المعلومات،    الصادرة 

 http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/  .  الوجھ في جمیع األوقات    كمامةیجب أن یرتدي الموظف
تعلیمات   تلقوا  الذین  یجب على الموظفین  باآلخرین.  یكون على اتصال أو من المحتمل أن یكون على اتصال  یوم العمل عندما  خالل 

بعدم ارتداء   الطبي  یمكنھمول  كماممن مزودھم  طالما   كن  الوالیة،  السفلیة، لالمتثال لتوجیھات  الوجھ مع ثنیھ على الحافة  واقي  ارتداء 
یفضل أن   بذلك.  یحتاج  یتركب الثني لتحت الذقنتسمح حالتھم  ال  أحادیة االتجاه.  بصمامات  المزودة  الكمامات  . ال یجب استخدام 

بمف یكون الموظف  الوجھ عندما  إلى ارتداء غطاء  ارتفاع  الموظفون  یتجاوز  ذات فاصل صلب  أو حجرة  رده في مكتب خاص 
عند وقوفھ.  الموظف 

 غسل   یومیًا.الكمامة  أو استبدال   -حسب االقتضاء   - یُطلب من الموظفین 
  بإجراءات الوقایة الشخصیة بما في ذلك ما یلي:وموظفي الدعم تم تذكیر الموظفین والمدربین  وأعضاء فریق الشباب بااللتزام 

o .ابق بالمنزل عندما تكون مریضا 
   إذا كنت تعاني من أعراضCOVID-19  ،  أیام على األقل منذ ظھور األعراض ألول   10ابق في المنزل حتى مرور

وتحسن    24مرة وبعد  ى دون استخدام األدویة الخافضة للحرارة  ساعة على األقل من التعافي، مما یعني اختفاء الحمَّ
 المثال، السعال وضیق في التنفس).في األعراض (على سبیل  

  إذا كان االختبار إیجابیًا لـCOVID-19  :ولكن ال تعاني من أعراض، یجب علیك البقاء في المنزل حتى 
 أیام من تاریخ أول اختبار إیجابي، ولكن  10بعد   −
أعاله.COVID-19  إذا ظھرت علیك أعراض  −  ، فأنت بحاجة إلى اتباع التعلیمات الواردة 

o   والصابون، استخدم معقم الیدین الذي یحتوي    20كثیًرا بالماء والصابون لمدة اغسل یدیك ثانیة على األقل. إذا لم یتوفر الماء 
وبعد السعال والعطس.60على الكحول بنسبة    ٪ على األقل. اغسل یدیك قبل وجبات الطعام وبعد استخدام الحمام 

o   یدیك).قم بتغطیة السعال والعطس بمندیل، ثم تخلص منھ ثم  نظف یدیك فوًرا. إذا لم یكن لدیك مندیل، استخدم مرفقك (ولیس 
o .ال تلمس فمك أو عینیك أو أنفك بأیٍد غیر مغسولة 

o .تجنب االتصال باألشخاص المرضى 
o   تجنب مشاركة عناصر مثل الھواتف أو األجھزة األخرى. إذا كان یجب مشاركة األجھزة، فتأكد من مسحھا بفوطة مطھرة قبل

 شاركتھا.وبعد م

o   اآلخرین. احرص دائًما على الحفاظ على الحد األدنى    والمشاركینقم باستمرار بمراقبة مسافات عملك فیما یتعلق بالموظفین
أقدام عن اآلخرین ما لم تتطلب مھام العمل المحددة تباعداً أقل وارتداء غطاء الوجھ القماشي   6الموصي بھ للفواصل والذي یبلغ  

 من أو مع اآلخرین.عند العمل بالقرب 
o .قم بتطھیر األشیاء واألسطح التي تقوم بلمسھا بشكل متكرر. یجب أن یتم ذلك كل ساعة خالل ساعات العمل 
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http://www.redcap.link/covidreport
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-interim-guidance-return-to-sports/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-interim-guidance-return-to-sports/
https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/early/2020/06/22/bjsports-2020-102637.full.pdf
https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/early/2020/06/22/bjsports-2020-102637.full.pdf
https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/early/2020/06/22/bjsports-2020-102637.full.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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   واألسر.  والمشاركینتم توزیع نسخ من ھذا البروتوكول على جمیع الموظفین 
 

 بروتوكوالت الصیانة . ب

   یومیًا على األقلیتم تعقیم العناصر ذات االستخدام المشترك  .مرة 
 .یتم تعقیم المعدات ذات االستخدام المشترك قبل وبعد كل استخدام 
 خالل  یجب أن تظل الحمامات الموجودة في المالعب أو المرافق أو األماكن الریاضیة التي یمكن للجمھور الوصول إلیھا مفتوحة للجمھور

نظًرا لالستخدام   یجب تفتیشھاو  العملساعات  یومیًا على األقل أو بشكل متكرر إذا ادعت الضرورة  بانتظام وتنظیفھا وتطھیرھا مرة 
 .العالي، وذلك باستخدام المطھرات المعتمدة من وكالة حمایة البیئة واتباع تعلیمات االستخدام الخاصة بالشركة المصنّعة

 المیاه فقط. تتوفر نوافیر المیاه لملء زجاجات 
 

 بروتوكوالت المراقبة  . ج

  لتذكیر الجمیع بالحفاظ على التباعد الجسدي لمسافة ستة  تحتوي على التعلیمات والمعلومات في جمیع أنحاء المنشأة التي   الفتاتالیتم نشر
بأنھم مرضى أو جأقدام، والحاجة الرتداء كمامة في  بالمنزل إذا شعروا  یعانون  میع األوقات، وأھمیة غسل الیدین المتكرر والحاجة للبقاء 

الصادرة عن إدارة الصحة العامة بالمقاطعة للحصول    COVID-19راجع صفحة الویب الخاصة بإرشادات   .COVID-19من أعراض 
 على موارد إضافیة وأمثلة على الالفتات التي یمكن أن تستخدمھا الشركات.

   إلى ذلك) معلومات واضحة   (الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي وما  الترفیھیةتوفر المنافذ اإللكترونیة لبرنامج الریاضات
 وغیرھا من المسائل. الكماماتعن التباعد الجسدي واستخدام 

 بأعراض تنفسیة ار إلى أنھ یجب علیھم البقاء في المنزل إذا مرضوا  أو إذا كان علیھم الخضوع للعزل أو    یتم نشر الالفتات التي توجھ الزوَّ
 .الحجر الصحي

 ال للقیود المنشورة.یراقب المدربون ومدیرو البطولة االمتث 
 .یُطلب من المشاركین المغادرة إذا لم یلتزموا بھذه القیود 
   شھادة    -إن أمكن   –من ھذا البروتوكول أو   االحتفاظ بنسخة حسب االقتضاء)  –(المدرسة، أو البطولة أو الفریق یجب على الكیان الراعي

لمقاطعة لوس أنجلوس المطبوعة. لمزید من المعلومات أو إلكمال برنامج اإلقرار الذاتي لالمتثال للسالمة   COVID-19امتثال سالمة  
االحتفاظ بنسخة    الفرق الریاضیة. یجب على  //:public health.lacounty.gov/eh/covid19cert.htmhttp، قم بزیارة COVID-19من 

 عند الطلب. -من البروتوكوالت في الموقع للمراجعة 

 

على   منفصلة، والتي یجب  أعاله في صفحات  إضافیة غیر مدرجة  أي تدابیر  إدراج  إرفاقھا بھذا    الترفیھیةریاضات  المنسق یجب 
 المستند.

 

 یمكنك االتصال بالشخص التالي ألیة أسئلة أو تعلیقات حول ھذا البروتوكول:
 

  اسم جھة اتصال القیادة الریاضیة الترفیھیة:

  رقم الھاتف:

  تاریخ آخر مراجعة:
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
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 المرفق أ: مثال على نموذج الموافقة المسبقة
الموافقة للریاضیین الشباب مالحظة ھامة نموذج  یمكن تضمینھ في  لما  فقط تقدیم مثال واحد  أدناه  المسبقة الوارد  بمثال نموذج الموافقة  یُقصد   :

) إقراًرا بالمخاطر المرتبطة  1والبالغین المشاركین في األلعاب الریاضیة ذات التالمس المعتدل واأللعاب الریاضیة عالیة التالمس. یتضمن ذلك (
، بما في ذلك الحاجة إلى فحص COVID-19) إقراًرا ببروتوكوالت سالمة الفریق من فیروس 2لمشاركة في األنشطة الریاضیة أثناء التفشي و(با

قبل المشاركة في أي أنشطة جماعیة  المؤكدة وجھات االتصال الوثیق.  COVID-19وإبالغ إدارة الصحة العامة عن جمیع حاالت   األعراض 
استشارة مستشارھم القانوني قبل تنفیذ أي عمل والبطوالت الریاضیة للشباب والكبار  الذین یقومون بتشغیل وإدارة الفرق  یة  یجب على األشخاص 

 ذات موافقة مسبقة.
 

 ولي األمر/الوصي، -إذا كان الالعب قاصًرا  -عزیزي الالعب أو 
 

إذا  -بما في ذلك المسابقات  -، قد یتم استئناف األلعاب الریاضیة الترفیھیة للبالغین  2021فبرایر    26أعلنت والیة كالیفورنیا مؤخًرا أنھ اعتباًرا من  
 سمحت بذلك السلطات الصحیة المحلیة، وإذا كانت ھذه األلعاب الریاضیة متوافقة مع متطلبات مقاطعة لوس أنجلوس والوالیة.

 
، بما في ذلك التتبع/الرصد، واتباع أوامر وبروتوكوالت الصحة العامة المعمول COVID-19تدابیر معقولة لمنع انتشار عدوى  [Team]یتخذ  

واالعتر اف بھا قبل  بھا في الوالیة والمقاطعة. ومع ذلك، ال یمكن إلغاء إمكانیة االستبعاد. یجب أن یكون الالعبون وعائالتھم على درایة بالمخاطر 
 المشاركة في األلعاب الریاضیة.

 
ع باألحرف األولى على اتفاقیة الموافقة المسبقة ھذه وتوقیعھا، فإنك تقر وتقبل وتوافق على كل ما یلي (یجب على الالعب أو ولي من خالل التوقی
 كتابة األحرف األولى والتوقیع) على ما یلي: –إذا كان الالعب قاصًرا   -األمر/الوصي  

 
 المشاركة في األلعاب الریاضیة بشكل طوعي بحت. ●

  :_________________األحرف األولى للریا                     األحرف األولى لولي األمر:
 

 یحق لالعب الشاب المشاركة في االجتماعات والتدریبات والمسابقات الریاضیة حسب توجیھات طاقم التدریب. ●

 :_________________األحرف األولى للریاضي                     األحرف األولى لولي األمر:
 

یلي: ●  ال یجوز حضور الالعب وال ولي األمر/الوصي االجتماعات و/أو التدریب و/أو المسابقات إذا انطبق أي مما 
ى   COVID-19یظھر على الالعب أو أي فرد من أفراد وحدتھ المعیشیة أحد أعراض  .أ ألول مرة خالل األیام العشرة الماضیة: الحمَّ

درجة مئویة)، قشعریرة، سعال، ضیق في التنفس أو صعوبة في   38درجة فھرنھایت أو    100.4(درجة حرارة أعلى من أو تساوي 
عضالت أو الجسم، صداع، التھاب الحلق، غثیان أو قيء، إسھال، واحتقان أو سیالن في األنف، التنفس، الشعور بالتعب، آالم في ال

التحقق من درجة حرارة   –إذا كان الالعب قاصًرا  -أو فقدان جدید لحاستي التذوق أو الشم. یجب على الالعب أو ولي األمر/وصي 
المسابقات؛ ولن یحضر الالعب إذا كانت درجة حرارتھ أعلى من   الالعب في المنزل قبل حضور االجتماعات و/أو التدریبات و/أو 

 درجة مئویة.  38درجة فھرنھایت أو   100.4أو تساوي 
  COVID-19أو یشتبھ في تشخیصھ باإلصابة بـ   COVID-19تم تشخیص إصابة الالعب أو أي فرد من أفراد وحدتھ المعیشیة بـ   . ب

 .COVIDأو في انتظار نتیجة اختبار  
أو یشتبھ في تشخیصھ    COVID-19أو أي فرد من أفراد وحدتھ المعیشیة وقتًا مع شخص آخر تم تشخیصھ باإلصابة بـ  قضى الالعب   .ج

 .COVID-19باإلصابة بـ 
 یخضع الالعب أو أي فرد من أفراد وحدتھ المعیشیة حالیًا ألوامر العزل أو الحجر الصحي. .د

 :_________________األولى للریاضي  األحرف                     األحرف األولى لولي األمر:
 

ثبتت إصابتھ بـ   COVID-19إذا كانت نتائج اختبار   ● تم تحدیده على أنھ تعرض لشخص  ،  COVID-19الخاصة بالالعب إیجابیة أو 
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 Team]على الفور ویقر بأنھ یجب على    [Team Officials]على إبالغ    -إذا كان الالعب قاصًرا   -یوافق الالعب أو ولي األمر/الوصي 
Officials]  ) االتصال بإدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوسLACDPH ،لتقدیم معلومات بخصوص االختبار اإلیجابي المؤكد (

بتقدیم ھذه المعلومات إلى إدارة الصحة العامة بمقاطعة   [Team Officials]جھات االتصال. أوافق على قیام بما في ذلك اسم الالعب و 
مع أي عملیة لتتبع جھة اتصال    -بمحض اختیاري    –لوس أنجلوس أو أي ھیئة إداریة أخرى وفقًا لما یقتضیھ القانون. أوافق على التعاون 

 و/أو إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس.  [Team Officials]تعتبر ضروریة من قبل  

             _____     :األحرف األولى للریاضي                     األحرف األولى لولي األمر:            
 

أثناء مشاركتھ في أو حضوره االجتماعات و/أو التدریبات و/أو المسابقات. نحن نفھم    COVID-19نحن ندرك أن الالعب قد یتعرض لـ   ●
وحدتھ المعیشیة. ینطوي على خطر اإلصابة أو المرض الخطیر أو الوفاة لكل من الالعب وأفراد   أن ھذا التعرض 

             _____     :األحرف األولى للریاضي                     األحرف األولى لولي األمر:
 

أو الحاكم أو إدارة الصحة بالوالیة أو إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس أو أي ھیئة إداریة أخرى لھا سلطة    [Team]نقر بأن  ●
االمتثال ألي تفویضات صادرة عن   [Team]قد یقرر إلغاء أي مسابقة أو الموسم في أي وقت. نقر أیضًا بأنھ یجب على    [Team]على 

بعد التوقیع على ھذه  توجیھات من ھذا القبیل حتى لو صدرت  على االمتثال ألي  أي كیان لھ سلطة على األلعاب الریاضیة والموافقة 
 االتفاقیة.

             _____     :األحرف األولى للریاضي                     األحرف األولى لولي األمر:
 

و/أو التنقل ستبدو مختلفة عن   -إذا كان الالعب قاصًرا  -یدرك الالعب وولي األمر/الوصي   ● و/أو المشاھدة  أن التدریبات و/أو األلعاب 
السنوات السابقة، بما في ذلك الحاجة إلى التباعد الجسدي واالستخدام الصحیح والمتسق لكمامات الوجھ. نوافق على االمتثال للتوجیھات 

الموسم المقدمة م و/أو  المسابقات  و/أو  الالعب في التدریب  یؤدي إلى رفض مشاركة  بذلك قد  بأن عدم القیام  ونقر  ن طاقم التدریب 
 الریاضي بأكملھ.

             _____     :األحرف األولى للریاضي                   األحرف األولى لولي األمر:
 

ولي األمر/الوصي  یشارك الالعب طواعیة في األلعاب الریاضیة. ی ● كان الالعب قاصًرا    -وافق الالعب أو  على تحمل جمیع    -إذا 
 مخاطر العدوى أو اإلصابة أو الوفاة، سواء كانت ھذه المخاطر معروفة أو غیر معروفة.

             _____     :األحرف األولى للریاضي                     األحرف األولى لولي األمر:        

 

تماًما.لقد قرأ تفشي   ت أنا/قرأنا نحن ھذه االتفاقیة بعنایة وفھمت/فھمنا محتویاتھا  أدرك أنا/ندرك نحن مخاطر المشاركة في األلعاب الریاضیة أثناء 
COVID-19 بتوقیع ھذه االتفاقیة یحتوي على إعفاء من المسؤولیة والتنازل عن جمیع المطالبات. أقوم/نقوم  . أدرك أنا/ندرك نحن أن ھذا النموذج 

تماًما للمخاطر وإعفائي والتنازل عن أي مطالبة ضد  أو موظفیھ أو وكالئھ أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الكیانات األخرى  [TEAM]طوعًا، مدركًا 
 الصلة. ذات

 اسم الالعب بأحرف واضحة:
    

 توقیع الالعب:
  

 التاریخ:
 

 اسم ولي األمر:
  

 
 

توقیع ولي األمر إذا كان الالعب 
 قاصًرا:

  
 التاریخ:
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