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 إدارة الصحة في هيوستن تتخذ خطوات إضافية

 وتقليص عدد المصابين به  ،(COVID-19إلبطاء انتشار فيروس "كور ونا" الجديد )

 

تتخذ إدارة الصحة في هيوستن خطوات إضافية لحماية صحة مجتمعنا من خالل وضع متطلبات وتوصيات تهدف إلى إبطاء انتشار 

 ( وتقليل عدد األشخاص المصابين به. COVID-19الجديد )فيروس كورونا 

 صباحاً:  8الساعة  2020مارس  17اعتباراً من تاريخ 

 يوماً.  15يجب إغالق الحانات والنوادي الليلية لمدة  •

 يوماً. 15يجب على المطاعم ومحالت تقديم األطعمة التوقف عن استضافة المرتادين في المطاعم لمدة  •

(، وخدمات التوصيل المقدمة drive-thruتقدم خدمات توصيل الطعام، أو التقاطه من المطعم، أو ممر للسيارات ) أما المطاعم التي 

 من طرف ثالث، ومحالت البقالة، فلن تشملها القرارات المذكورة أعاله.

( من أجل فيروس  Social Distancingاالجتماعية )قامت إدارة الصحة في هيوستن بتعديل التوجيه الخاص بها فيما يتعلق بالمسافة 

وتوصي إدارة الصحة اآلن جميع سكان هيوستن بتجنب التواجد ضمن مجموعات من أجل عامة الناس.   (COVID-19"كورونا" )

 أو أكثر يكون فيها أفراد تلك المجموعة على مسافة/اتصال وثيق ببعضهم البعض.    10يزيد تعداد أفرادها عن 

 ميع سكان هيوستن  توجيه لج

 تجنب التجمعات التي يزيد تعداد الموجودين فيها على عشرة أشخاص أو أكثر. •

استخدم خيارات توصيل الطعام أو التقاطه من  –تجنب تناول الطعام أو الشراب في الحانات والمطاعم وساحات الطعام  •

 (.drive-thruالمطعم أو ممر السيارات )

 التسوق والزيارات االجتماعية التي ال ضرورة لها. تجنب السفر ورحالت  •

ال تقم بزيادة دور رعاية المسنين أو دور التقاعد أو مرافق الرعاية طويلة األجل ما لم يكن السبب تقديم رعاية حرجة  •

 لقاطنيها. 

 مارس عادات النظافة الصحية:  •
o  .تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيٍد غير مغسولة 
o  غِط سعالك وعطاسك بمنديل وارمه بعيداً.  إذا لم يكن لديك منديل، استخدم كوعك ومالبسك لذلك.  ال تستخدم

 يديك لتغطية السعال والعطس. 
o .تجنب االتصال الوثيق باألشخاص المرضى، خاصة إذا كنت أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا 
o صل على قسط وافر من الراحة، واشرب الكثير من السوائل، وتناول األطعمة الصحية، وتحكم في اإلجهاد اح

 للحفاظ على مناعة قوية.

 كلما أمكن ذلك.  –من المنزل –قم بالعمل أو الدراسة عن بُعد  •

مريض قدر اإلمكان.  إذا كنت حتى إذا لم تكن مريضاً، تجنب زيارة المستشفيات أو مرافق الرعاية طويلة األمد أو دور الت •

متر( عن  2بحاجة إلى زيارة أحد هذه المرافق، فاجعل الوقت الذي ستقضيه هناك أقل وقت ممكن وابتعد مسافة ستة أقدام )

 المرضى.

إذا كنت تعمل في صناعة بنية تحتية حرجة، كما حددتها وزارة األمن الداخلي، مثل خدمات الرعاية الصحية وإمدادات  •

والمواد الغذائية، فإنك تتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على جدول عملك الطبيعي.   يجب عليك أنت وأصحاب  األدوية

 ( لحماية صحتك في العمل. CDCالعمل اتباع إرشادات مركز السيطرة على األمراض )

باستمرار لمعرفة   HoustonEmergency.org/covid19ابَق على اطالع.  إن المعلومات تتغير باستمرار.  قم بزيارة  •

 آخر التطورات.  

 تضم قائمة األشخاص األكثر عرضة للخطر ما يلي: 
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 عاماً.  60األشخاص فوق سن  •

 األشخاص الذين يعانون من حاالت صحية كامنة بما في ذلك أمراض القلب أو أمراض الرئة أو السكري. •

 األشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة.  •

 النساء الحوامل.  •

أن يقوم مقدمي الرعاية ألطفال يعانون من ظروف صحية كامنة بتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية إن كان على أطفالهم البقاء يجب 

في المنزل.  يجب على أي شخص لديه تساؤالت حول ما إذا كانت حالته تعرضه لخطر اإلصابة بالفيروس التاجي الجديد التشاور مع 

 مقدمي الرعاية الصحية.

 

 ات ألماكن العمل والشركات إرشاد

يجب على أصحاب العمل اتخاذ خطوات لجعل عمل موظفيهم أكثر إنتاجية بطرق تقلل من االتصال الوثيق مع أعداد كبيرة من 

 األشخاص.

 يجب على أصحاب العمل:

 تعظيم خيارات العمل عن بعد ألكبر عدد ممكن من الموظفين. •

يكونون مرضى وزيادة المرونة إلى حدها األقصى في استحقاقات اإلجازات حث الموظفين على البقاء في المنزل عندما  •

 المرضية.

 ضع في اعتبارك تعديل أوقات القدوم إلى العمل ومغادرته لتقليل قدوم أو تواجد أعداد كبيرة من األشخاص في نفس الوقت •

 

 إرشاد للمرضى 

 ابَق في المنزل عندما تكون مريضاً.  •

 ال تذهب إلى األماكن العامة عندما تكون مريضاً.  •

 تجنب التواجد في مراكز طبية بشكل عام إال إذا كنت مضطراً لذلك.   •

 إذا كنت مريضاً بأي شكل من األشكال، فاتصل بمكتب طبيبك أوالً قبل الذهاب إليه. •

على غرف الطوارئ أن تكون قادرة على خدمة ذوي  ال تذهب إلى غرفة الطوارئ إال في الحاالت الطبية الطارئة.  •

 االحتياجات األكثر أهمية. 

إذا كنت تعاني من أعراض مثل السعال أو الحمى أو مشاكل تنفسية أخرى، فاتصل بأخصائي الرعاية الصحية.  يجب  •

    عليك االتصال مسبقا قبل الذهاب.
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