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 طلب موسع لتقیید التواصل االجتماعي:
 نظًرا للزیادة المستمرة في حاالت كوفید 19  في مقاطعتنا ، تم تمدید طلب البقاء في المنزل حتى الثامن من

 ینایر
 ●  التواصل االجتماعي والتجمعات

 ○ تم تعلیق األحداث الشخصیة والتجمعات المجتمعیة.
 ○ ال توجد تجمعات اجتماعیة من أي عدد في مكان إقامتك مع أي شخص آخر غیر أسرتك .

o.ال تدعو األصدقاء أو افراد العائلة غیرالمقیمین معك  إلى منزلك 
 ■  ال للتجمعات خارج المنزل.
 ■ . ال للتجمعات األطفال للعب.

 ○ األنشطة المسموح بها
 ■ الذهاب في نزهة على األقدام. یجب علیك التأكد من أن المشي ال یتحول إلى مجموعة من األشخاص

 یلتقون بالخارج..
  ■ مسموح بأن یقوم األجداد برعایة األطفال.

 ○ احتفاالت شهر دیسمبر

 ■ ستبدو جمیع احتفاالت شهر دیسمبر مختلفة هذا العام. احتفل مع أسرتك المباشرة .
 ■ النظر في استضافة الحفالت عن طریق مكالمات الفیدیو .

 ■ قم بفك التفاف الهدایا عن طریق مكالمات الفیدیو.
 ○ تجنب السفر إال إذا كان ذلك ضروریا.

  اجعل رحالتك الیومیة تقتصر على الرحالت الضروریة فقط.
 ■ إذا كان من الممكن تأجیل الرحالت إلى أو خارج المقاطعة ، یجب علیك االنتظار للسفر

  حتى یتم رفع األمر
 تطبیق ارتداء قناع الوجه .

 ○ یجب علیك ارتداء قناع الوجه في أي مكان عام داخلي.
 ■ بما في ذلك أماكن البیع بالتجزئة ومحالت البقالة ومراكز التسوق.

 ■ المساحات المشتركة في المباني السكنیة والشقق الخاصة.
 ■ المناطق المشتركة في مكان العمل ، بما في ذلك المصاعد والمطبخ وغرفة االستراحة.

 ■ النقل وسیارات األجرة وخدمات الركوب المشتركة.
 ■ دور العبادة.

 ■ المستشفیات والفنادق ومباني المكاتب.
 ■ مراكز مجتمعیة أو مرافق ریاضیة أو لیاقة بدنیة.



 ■ المطاعم عند عدم تناول الطعام.
 ○ تخضع لغرامة قدرها 230 دوالًرا إذا  امتنعت عن ارتداء قناع الوجه.

 
 ● لقاح كوفید 19

 ○ ستصل كمیة صغیرة من اللقاح األسبوع المقبل ، وهي مخصصة بشكل أساسي لسكان دار الرعایة طویلة
 األجل واألشخاص العاملین هناك.

 ○ ستقدم الدكتورة بوني هنري معلومات أكثر تفصیًال عن في لقاح كوفید 19وقت الحق من
 الشهر

 
 . كان هذا العام صعًبا بشكل خاص ، وستبدو نهایة  العام مختلفة جًدا عن سابقاتها. بینما ال

 یمكننا رؤیة أشخاص خارج اسرتنا األساسیة .
  من المهم بشكل خاص اتباع اإلرشادات في الوقت الحالي حتى نتمكن من حمایة أنفسنا وبعضنا البعض.

 


