
 

 
COVID-19 INFORMATION MEMO 

13-July-2020 
 مخاطر التعرض لألنشطة المشتركة;

 بینما نواصل تقدم إعادة الفتح ، ال یزال خطر اإلصابة بفیروس COVID-19 موجوًدا في مجتمعاتنا. قبل االنخراط في
 األنشطة ، من المفید معرفة خطر التعرض.

 تستند مستویات المخاطر للتعرض إلى أربعة عوامل رئیسیة:
 ● التواجد في الداخل

 ● مدة التفاعل
 ● كثافة الناس وتحدیات التباعد االجتماعي (الحشود)

 ● زفیر قوي (مثل العطس والسعال والغناء والصراخ)
  فیما یلي ملخص موجز لمستویات المخاطر لبعض األنشطة المشتركة.

 

 خطر منخفض:
 ● البقاء في المنزل ، بمفردك أو مع أفراد أسرتك ؛

 ● المشي في الهواء الطلق ، مع الحیوانات األلیفة أو بدونها ؛
 ● التقاط الطعام الجاهز أو القهوة أو البقالة من التوصیل أو من المتاجر

 ● الجري أو ركوب الدراجة بمفرده أو مع شخص آخر ؛
 ● نزهة في الهواء الطلق أو تناول الطعام في الشرفة ، مع ابتعاد اجتماعي كاف إذا كان هناك أشخاص من غیر

 أفراد األسرة ؛
 ● التخییم مع أفراد األسرة ، مع االبتعاد  االجتماعي الكافي عن المخیمین اآلخرین

 

 مخاطر منخفضة / متوسطة:
 ● ممارسة الریاضة "البعیدة" في الخارج ، مثل التنس أو الجولف ؛

 ● التسوق .
 

 قد تكون بعض مخاطر التعرض: التواجد داخل المنزل ، والتواصل الوثیق مع المتسوقین اآلخرین ، والتجمع
 المحتمل لألشخاص ، واألسطح عالیة اللمس.

 

 خطر متوسط:
 ● زیارة قسم الطوارئ بالمستشفى.

 ● زیارة مكتب طبي أو طبیب أسنان ؛
 ● ركوب سیارة أجرة أو خدمة مشاركة ركوب.

 ● إرسال أطفالك إلى المعسكر النهاري أو المدرسة أو الرعایة النهاریة ؛
 ● زیارة المتاحف والمعارض الفنیة وحدائق األحیاء المائیة ؛

 



 ● تناول الطعام في مطعم خارجي.
 بصرف النظر عن كونك في الداخل ، والتواصل الوثیق مع اآلخرین ، والتجمع المحتمل لألشخاص ، واألسطح

 عالیة اللمس ، فقد تأتي مخاطر إضافیة من صعوبة ارتداء القناع.
 

 

 مخاطر متوسطة / عالیة:
 ● ممارسة الریاضة في صالة األلعاب الریاضیة.

 ● زیارة صالون لتصفیف الشعر والحالقة.
 ● العمل في المكتب ؛

 ● تناول الطعام في المطاعم الداخلیة أو المقاهي.
 ● زیارة المتنزهات والحدائق الترفیهیة التي تجذب العدید من الزوار.

 توجد في هذه األنشطة مخاطر التواجد ، والتواصل الوثیق المطول مع اآلخرین ، وتجمیع األشخاص ، واألسطح
 عالیة اللمس ، وصعوبة ارتداء القناع. تشمل المخاطر اإلضافیة: ارتفاع معدل التنفس عند ممارسة الریاضة ،

 والتواجد في الحشود  .
 
 

 مخاطرة عالیة:
 ● حفالت داخلیة مع أكثر من 6 أشخاص خارج أسرتك ؛

 ● ممارسة الریاضة المالمسة ، مثل كرة السلة وكرة القدم ، وما إلى ذلك ؛
 ● السفر بالطائرة ؛

 ● وسائل النقل العام ، مثل ركوب الحافلة أو SkyTrain ؛
 ● الحفالت الموسیقیة ودور السینما واألحداث الریاضیة.

 ● خدمات دینیة مع أكثر من 50 من الحضور.
 هذه األنشطة لها أعلى المخاطر بسبب االزدحام المحتمل لألشخاص خارج المنزل ، واالتصال لفترات طویلة في

 األماكن الضیقة ، والبعض اآلخر ال یرتدون األقنعة ، واألسطح عالیة اللمس ، والصراخ / الغناء .
 

 

 
 

 من خالل ارتداء قناع ، وتجنب االزدحام ، وغسل یدیك بشكل متكرر ، یمكنك تقلیل خطر التعرض وحمایة عائلتك
 ومجتمعك.

 

Sources: Ezekiel J Emanuel, MD, PhD Perelman School of Medicine at the University of 
Pennsylvania / James P. Phillips, MD, EMT-T George Washington University / Saskia Popescu, 
PhD, MPH University of Arizona/George Mason University, www.covid19reopen.com 


