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 2020أبريل  23الخميس   
 

 العمدة تورنر يطلب من سكان هيوستن اتباع األمر الصادر من مقاطعة هاريس والقاضي بتغطية الوجه 
 

أبريل إلعالن تفاصيل  22انضم العمدة سيلفستر تورنر إلى قاضية مقاطعة هاريس لينا هيدالغو ومسؤولي الصحة المحليين في  - هيوستن  

سنوات ارتداء قناع يغطي الفم واألنف عندما يكون خارج منزله، مع    10أمر جديد صادر عن مقاطعة هاريس يتطلب من كل شخص فوق سن 

مساًء    11:59وذلك حتى الساعة   2020أبريل   27صباحاً من يوم اإلثنين   12:01حيز التنفيذ في تمام الساعة       استثناءات. يدخل هذا الطلب

   2020مايو    26من  
 

 
 .  هنا   لالطالع على طلب مقاطعة هاريس بالكامل  

 

 

 فهم األمر 

 
سنوات ارتداء شكل من أشكال األقنعة تغطي األنف والفم عند مغادرة المنزل وعند    10يجب على جميع األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  

 التواجد في األماكن العامة.  

 
تشمل األماكن العامة: الصيدليات ومحالت البقالة والنقل العام ومناطق العمل حيث يصعب  • 

 أقدام(. 6ماعية الموصى بها )وهي الحفاظ على المسافة االجت

قد تكون أغطية الوجه عبارة عن قناع أو وشاح أو باندانا أو منديل منزلي الصنع، طالما أنها  • 

 تغطي األنف والفم )انظر الرابط أدناه حول كيفية صنع واحدة بنفسك(.

 
 استثناءات من أمر تغطية الوجه اإللزامي 

 
 جميع األوقات، باستثناء: يجب ارتداء غطاء للوجه في  

 
 عند األكل أو الشرب. • 

 عند ممارسة أو القيام بأنشطة بدنية في الهواء الطلق؛ • 

 عندما تكون بمفردك في مكان واحد، في الداخل أو في الخارج؛ • 

 عندما تكون في المنزل مع أفراد األسرة اآلخرين الذين يعيشون معك؛ أو، • 

الوجه يشكل خطراً عقلياً أو جسدياً أو على السالمة أو األمن عندما يكون ارتداء غطاء  • 

 )أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس(.

 
 اختيار غطاء الوجه وارتداءه  

 
أو  تشجع المدينة الناس على شراء غطاء وجه الرتدائه أو صنعها بنفسهم. عند اختيار غطاء للوجه، نشجع السكان على عدم استخدام أقنعة طبية 

 ، بحيث تظل متاحة لمقدمي الرعاية الصحية والمستجيبين األوائل. N-95أقنعة  

 
   ergency.org/covid19translatedhttps://houstonem عرض تعليمات حول كيفية صنع قناعك الخاص:  

 
 يوصي مركز السيطرة على األمراض بأن تكون جميع أغطية الوجه: 

 
 متناسبة بشكل مريح مع جانبي الوجه  • 

قات/حلقات األذن لتثبيتها بإحكام  •   لديها عالا

 لديها طبقات متعددة من القماش • 

 تسمح بالتنفس بدون عوائق  • 

 
 للوجه، من المهم أيضاً: عند ارتداء قناع  

 
 تجنب مالمسة أنفك أو وجهك أو إعادة تعديل القناع كثيراً  • 

 ال تستخدم أقنعة يمكن التخلص منها أكثر من ثالث مرات؛ و • 

 اغسل أقنعة القماش القابلة إلعادة االستخدام بانتظام لمنع انتشار الفيروس. • 

 
 استمر في القيام بالعادات الصحية الجيدة 

 
أقدام أو غسل اليدين ألن تلك خطوات مهمة إلبطاء انتشار    6إن ارتداء غطاء الوجه ليس بديالً عن الحفاظ على المسافة االجتماعية البالغة  

 الفيروس. لالطالع  

 أو االتصال بإدارة صحة هيوستن      19ncy.org/covidw.houstonemergeww   للمزيد من اإلرشادات، يمكن زيارة  

( على الرقم  COVID-19اتصل بمركز الخدمة الخاصة بفيروس "كورونا" ) 

 . ضمان االمتثال  832.393.4220

 دوالر.   1,000يُعاقب على عدم ارتداء غطاء وجه إلزامي بموجب هذا األمر مبلغ قد يصل إلى  

http://www.houstonemergency.org/covid19

