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 ) في المجتمعCOVID-19معلومات تحتاج إلى معرفتھا بشأن انتشار فیروس كورونا الجدید (

تتخذ إدارة الصحة في ھیوستن خطوات استباقیة لحمایة صحة أفراد المجتمع من خالل جعل التوصیات التي تھدف إلى إبطاء 
 المصابین بالعدوى.) وتقلیل عدد COVID-19انتشار فیروس كورونا الجدید (

ونحن نعلم أنھ سیكون لتوصیاتنا تأثیر كبیر على حیاة سكان ھیوستن، لذا نطرحھا علیھم اآلن من أجل الوصول إلى أفضل حمایة 
في مجتمع ھیوستن في إطار تفاقم الوضع بشكل كبیر على  COVID-19لصحة أفراد مجتمعنا. وتظھر إمكانیة انتشار فیروس 

 یُطلب منا جمیعا أن نكون أكثر یقظة للمساعدة في تقلیل خطر التعرض للعدوى.مستوى العالم، لذا 

 نوصیكم باتباع الخطوات التالیة حتى إشعار آخر، علماً بأننا نجري إعادة تقییم للموقف برّمتھ بشكل مستمر.
 

 COVID-19إرشادات مقدمة لألشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة الشدیدة بمرض 

یجب على األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة الشدیدة بالفیروس المكوث في منازلھم وابتعادھم عن أماكن التجمعات الكبیرة 
یختلط الناس فیھا ببعضھم البعض عن قرب. ومن  قدر اإلمكان، بما في ذلك األماكن العامة التي یكثر تواجد الناس فیھا وتلك التي

 بین األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة الفئات التالیة:

 عاماً فأكثر. 60األشخاص الذین تتجاوز أعمارھم  •
 األشخاص الذین یعانون أساساً من ظروف صحیة معینة، بما فیھا أمراض القلب أو أمراض الرئة أو داء السكري. •
 انون من ضعف جھازھم المناعّي.األشخاص الذین یع •
 النساء الحوامل. •

یجب على مقدمي الرعایة لألطفال الذین لدیھم ظروف صحیة معینة أن یستشیروا مقدمي الرعایة الصحیة حول ما إذا كان من 
ء األطفال األفضل أن یبقى ھؤالء األطفال في المنزل. وعلى كل من لدیھ تساؤالت أو استفسارات حول ما إذا كانت ظروف ھؤال

 تجعلھم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفیروس كورونا الجدید أن یستشیر مقدمي الرعایة الصحیة لھم.

 
 إرشادات ألماكن العمل والشركات

یجب على أصحاب األعمال اتخاذ الخطوات الالزمة لتسھیل عمل موظفیھا وفق طرق تقلل من اتصالھم عن قرب مع أعداد كبیرة 
 من الناس.

 أصحاب األعمال اتخاذ التدابیر التالیة:فعلى 

 زیادة خیارات التواصل عن بعد ألكبر عدد ممكن من الموظفین. •
 حّث الموظفین على البقاء في المنزل حال شعورھم بالمرض أو االعتالل وزیادة المرونة في منحھم اإلجازات المرضیة. •
وقت ممكن بغرض تقلیل عدد األشخاص الوافدین إلى محل النظر في تأخیر بدء یوم العمل ومغادرة العمل في أقرب  •

 العمل أو مغادرتھ في وقت واحد.

 
 اعتبارات یجب النظر فیھا أثناء الفعالیات والتجمعات المجتمعیة

 یُرجى تجنب اجتماع أعداد كبیرة من الناس سویاً، والنظر في تأجیل الفعالیات والتجمعات، قدر المستطاع.

 مع الناس سویاً:إذا تعذّر تفادي تج
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ھ أي مریض بعدم الحضور. •  وّجِ
 حّث من أھم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفیروس كورونا على عدم الحضور. •
 تأكد من توافر مخزون كاٍف من صابون الیدین والمطھرات. •
 انظر في توفیر نقاط في أماكن متفرقة یوجد بھا مطھرات للیدین. •
 یر المستمر للصابون والمناشف الورقیة في دورات المیاه.شّجع ممارسات تكرار مرات النظافة والتوف •
اعمل على زیادة مرات تطھیر وتعقیم نقاط التماس المشتركة، وحاول البحث عن وسائل لمنح األشخاص مساحة فعلیة  •

 أكثر اتساعاً أثناء تواجدھم في أي مكان حتى ال یحدث اتصاالً عن قرب فیما بینھم، قدر المستطاع.
 على التحلي بعادات صحیة طیبة، مثل غسل الیدین باستمرار. شّجع الحضور •

 
 إرشادات للمدارس

في أي مدرسة،  COVID-19لكن إذا اكتُِشفت أي حالة إصابة بفیروس ال توصي إدارة الصحة في ھیوستن حالیاً بإغالق المدارس. 
ستعمل إدارة الصحة مع المدرسة والمنطقة التعلیمیة من أجل تحدید أفضل التدابیر الواجب اتخاذھا، بما في ذلك احتمالیة إغالق 

 المدرسة.

ویرجع السبب في عدم توصیتنا حالیاً بإغالق المدارس إلى أن األطفال لم یظھر أنھم من الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالفیروس 
، نما H1N1على نحو خطیر. وعالوة على ذلك، عندما تم إغالق بعض المدارس لفترة وجیزة إبان تفشي جائحة فیروس إنفلونزا 

إلى علمنا أن الكثیر من األطفال استمروا في التجمع سویاً وبات التعرض لبعضھم البعض أمراً معتاداً. لذا فإننا سنجتھد قدر 
 ضور فصولھم الدراسیة وأنشطتھم االعتیادیة في المدارس.المستطاع أن یستمر األطفال في ح

أیضاً سوف تحترم إدارة الصحة في ھیوستن القرارات الفردیة لبعض المدارس حیال مسألة اإلغالق أو تأجیل األنشطة، نظراً ألن 
 كل مدرسة تعرف جیداً احتیاجات مرتادیھا على أفضل نحو.

ف صحیة معینة مثل ضعف أجھزة المناعة لدیھم، مما یجعلھم أكثر عرضة لخطر وھناك بعض األطفال الذین یعانون من ظرو
اإلصابة بالفیروسات. یجب على مقدمي الرعایة لألطفال الذین لدیھم ظروف صحیة معینة أن یستشیروا مقدمي الرعایة الصحیة 

 حول ما إذا كان من األفضل أن یبقى ھؤالء األطفال في المنزل.

 
 بالنسبة للمرضى

رجى المكوث في المنزل عند الشعور بالمرض أو االعتالل. ال تخرج إلى األماكن العامة عندما تكون مریضاً أو تشعر بأي یُ 
اعتالل. تجنب التواجد في المرافق الطبیة بوجھ عام إال عند الضرورة. إذا كنت مریضاً بأي شكل من األشكال، اتصل بعیادة طبیبك 

 أوالً قبل الذھاب إلیھا.

 
 لعامة الجمھوربالنسبة 

حتى ولو لم تكن مریضاً أو تشعر باعتالل، تجنب زیارة المستشفیات أو مرافق الرعایة طویلة األجل أو دور التمریض،  •
قدر المستطاع. إذا احتجت لزیارة ھذه المرافق ألمر ضروري، یُرجى الحد من المدة الزمنیة التي ستمضیھا ھناك، 

 أقدام. 6ضى بمسافة ال تقل عن واحرض على االبتعاد عن المر
فغرف الطوارئ تحتاج إلى القدرة الكاملة على تقدیم  ال تتوجھ إلى غرفة الطوارئ إال عند حدوث حالة طارئة طبیاً. •

 الخدمة إلى أصحاب الحاالت الحرجة أكثر من غیرھم. 
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یُرجى االتصال بأخصائي الرعایة إذا ُوِجدت لدیك أعراض مثل الكحة أو الحمى أو مشاكل أخرى في الجھاز التنفسي،  •
 الصحیة على الفور. یتعین علیك االتصال مسبقاً قبل التوجھ للعیادة أو المركز الطبي. 

ثانیة على األقل. استخدم مطھر الیدین عندما ال تتاح لك  20اغسل یدیك جیداً على فترات متقاربة بالماء والصابون، لمدة  •
 إمكانیة غسل یدیك.

 یك وأنفك وفمك بیدیك حال عدم غسلھما. تجنب مالمسة عین •
احرص على تغطیة فمك وأنفك بمندیل ورقي أثناء الكحة أو العطاس، وتخلص من المندیل على الفور. إذا لم تتوافر لك  •

منادیل ورقیة، استخدم مرفق كّمك لتغطیة أنفك وفمك أثناء الكحة أو العطاس. ال تستخدم یدیك لتغطیة أنفك وفمك أثناء 
 أو العطاس. الكحة

 تجنّب االتصال عن قرب بالمرضى، ال سیما إذا كنت من الفئات األكثر عرضة لخطر اإلصابة بفیروس كورونا. •
احصل على الكثیر من الراحة، واشرب الكثیر من السوائل، وتناول أطعمة صحیة، وتجنب اإلجھاد حتى تبقي على  •

 جھازك المناعي قویاً.
ابَق على اطالع بكافة المستجدات، فالمعلومات تتغیر بشكل متكرر. تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني  •

HoustonEmergency.org .بشكل دوري للحصول على أھم التحدیثات 
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