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 وياهوأ ةيالو يف (COVID-19)انوروكلا تاميلعتو رماوأ 
 لزانملا يف ءاقبلل

 

 

 في الوالیة أیميبینما تتواصل الجھود في والیة أوھایو لمحاربة فیروس الكورونا، أعلن حاكم والیة أوھایو مایك دیواین أن مدیرة وزارة الصحة 
 مایو. -أیار ۱آكتون أصدرت قرارا بتمدید تعلیمات البقاء في المنازل حتى 

مارس مع السماح لألعمال والوظائف األساسیة، مثال محالت البقالة  -آذار ۲۳القرار السابق للبقاء في المنازل كان ساري المفعول منذ 
اقدام بین  ٦ن منازلھم یجب علیھم التقید بتعلیمات التباعد االجتماعي والتأكد بإبقاء مسافة والصیدلیات، بالبقاء مفتوحة. األشخاص الذین یغادرو

  األشخاص خالل التبضع والتجول

 

 یسمح للمواطنین بمغادرة منازلھم لألسباب التالیة:

 

 لألمور الصحیة والسالمة الشخصیة

لزیارة الطبیب. یسمح للمواطنین القیام باألعمال التي تحافظ على صحتھم لطلب خدمات الطوارئ، لجلب المستلزمات الطبیة واألدویة، او  ۰
 وسالمتھم الشخصیة وسالمة أفراد عائلتھم (بما فیھم حیواناتھم األلیفة)

 

  لشراء الحاجات واللوازم

األشخاص الذین ال یقدرون على المواطنون في والیة أوھایو یمكنھم الخروج لجلب متطلباتھم الشخصیة أو متطلبات عائالتھم أو متطلبات  ۰
 مغادرة منازلھم ألسباب صحیة أو الیصال الخدمات او المستلزمات للغیر. ھذا یتضمن الطعام والبقالة، ولوازم المنزل االستھالكیة.

 

القطع، الصیانة، لجلب المنتجات؛ مستلزمات العمل من المنزل، مستلزمات السیارات واآللیات( یشمل وكاالت السیارات، القطع، موردین  ۰
 والتصلیح)؛ واللوازم الضروریة للحفاظ على سالمة ونظافة المنازل، والحاجات الضروریة للمنازل.

 

 أنشطة الھواء الطلق 

یسمح القیام بالنشاط في الھواء الطلق مع الحفاظ على تعلیمات التباعد االجتماعي. ھذه النشاطات تتضمن المشي، التسلق، الركض، وركوب  ۰
یھا اجد فالدراجة الھوائیة. یسمح لالشخاص التواجد في الحدائق العامة والساحات المفتوحة ألنشطة الھواء الطلق. المالعب العامة مقفلة ألن التو

 ).COVID-19( ۱۹-یؤدي الي انتشار الفیروس كوفید

 

 یوانات األلیفة. ھذا یشمل حضور األعراس والجنازاتیمكن لألشخاص مغادرة منازلھم لالھتمام وتوصیل أفراد المنزل، واألصحاب، أو الح ۰
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 وياهوأ ةيالو يف (COVID-19)انوروكلا تاميلعتو رماوأ 
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 )1-833-427-5634)(٥٦۳٤-٤۲۷-۸۳۳-۱), یمكن االتصال على الرقم (COVID-19(۱۹-لالستعالم عن امور الكوفید

 

 للمعلومات اإلضافیة یرجى زیارة المواقع اإللكترونیة: 

 

s://www.columbus.gov/coronavirushttp 

19.myfcph.org-https://covid/ 

19-https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid/ 

ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 

ینتشر في المقام األول من خالل قطرات الرذاذ الناتجة عن سعال او عطس الشخص المریض او من خالل قطرات اللعاب  ۱۹-للتذكیر ان كوفید
التعرض للفیروس من خالل التزامنا بالمنازل وتطبیق تعلیمات التباعد االجتماعي. معا یمكننا الحد من او افرازات األنف. یمكننا تقلیص خطر 

 ).COVID-19انتشار فیروس الكورونا(

 

 نحن احیاء متجاورة ومتضامنة في كولومبوس واحدة 

 ابقوا في المنازل،ابقوا آمنین،ابقوا أصحاء
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