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 60صلا رجحلاو 0/..-ملا لزعلا تام$لعت
78 ن45خآللو كسفنل ة%اعرلا م%دقت

  ضرم ءانثأ 9
COVID-19 

 
 

 ،كتMأل ةGامحلا K:فوت ة,ف,كو ة,تاذلا ةGاعرلا نأش4 تامولعمو ،=Cصلا رجحلاو =>;;:ملا لزعلا نأش4 تام,لعت ةق,ثولا ەذ% مضت
;Z عمتجملاو ءاقدصألاو ،كعم نوم,قG نيذلا ةMألا دارفأو

 نnoخآلا عم اهتكراشمو لماiلاh اهتءارق كنكمCOVID-19. G ضرم ءانثأ =
  .نيدعتسم اونوكp= Gل

 
Gط نكمtةق,ثولا ەذ% ةعا Z;

 =�غتو ،رمألا مزل اذإ تاحفص 3و K; 1|ب حواy:ي تاحفصلا نم ددع xع ةفلتخم ماسقأ 5 =
 :ة,لاتلا تاعوضوملا

 COVID-19 ......................................... 2 ضرمC كتباصإ ص?خشN متي مل نMل ضارعأ ك?لع ترهظ اذإ هC ما?قلا ك?لع =>;عتي ام

 COVID-19 ......... 4 ضرمC كتباصإ ص?خشN مت وأ COVID-19 ضرمC كتباصjو كتلاح ة?باج(إ راfتخالا ةج?bن تتaثأ اذإ لعفت اذام

 COVID-19 ...................................................... 6 ضرمC هتباصإ تدsأت اًصخش برق نع تطلاخ اذإ هC ما?قلا ك?لع =>;عتي ام

 9 .............................................................................................................................. نxyخآللو كسفنل ة(اعرلا م(دقت

=| نxyخآلاو كئاfحأ ة(امح
 COVID-19 ............................................................................... 9 ضرمC ةCاصإلا نم كل==-م {

 9 ................................................................................................................. ة?بطلا ة(اعرلا �ع لوصحلا =>;عتي 1~م

 10 ............................................................... {�صلا رجحلا وأ لزعلا ة1-ف ة(اهن لfق لمعلا �إ ةدوعلا :نويساسألا نولماعلا

=| اهؤاضق َّ{�ع =>;عتي {1~لا ةدملا ام
 11 ............................................................................................. >-س ططخم ؟ل==-ملا {
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 ص$خشK متي مل نHل ضارعأ ك$لع ترهظ اذإ ه@ ما$قلا ك$لع .;:عتي ام
 COVID-19 ضرم@ كتباصإ
 ضارعألا روهظ دنع 0/..-ملا لزعلا تام$لعت
 جئاتن نورظت�ي وأ تاراfتخال اوعضخ( ملو ،COVID-19 ضرمC اCًاصم اًصخش برق نع اوطلاخ( مل نيذلا صاخشألل تام?لعتلا ەذه
  .ضرملا نع فشMلا تاراfتخا

;Z َقبا .1
 .ة,بطلا ةGاعرلا xع لوصحلا وأ راtتخالا ءارجإل الإ جnخت الو ل;;:ملا =
=| ءاقfلا ك?لع =>;عتي •

  .دعC راfتخالل عضخت مل اذإ 1~ح ل==-ملا {
=| f 1ت نأ بج(

=| ل==-ملا {
  .كراfتخا ةج?bن كراظتنا ءانثأ {

=| راوزلا لfقتسN ال •
 ة¤ألا دارفأو ءاقدصألا ك1-ي نأ نكم( .كل ة(اعرلا م(دقتل مهتدعاسم �إ جاتحت نكت مل ام ،كل==-م {

  .كCاC مامأ اهدxyت {1~لا ىرخألا ءا?شألاو ،ءاودلاو ،ماعطلا
=| ةكراشملا ماظنب لقنلا لئاسو وأ ةرجألا تارا?س وأ ةماعلا لقنلا لئاسو مادختسا بَّنجت •

 نكمأ نإ )Lyft، Uber( ةلحرلا {
 �ع علطا ،تامولعملا نم د²yملا �ع لوصحلل .ة?بطلا ة(اعرلا �ع لوصحلا وأ راfتخالا ءارجإل ل==-ملا نم تجرخ اذإ

fcdcp.org/safertransitwww.s. 

 .راtتخالا ءارج�ب مق .2
=| ةجردملا ةدا?علا وأ كf¿بط عم لصاوت •

} Cةصاخلا {�صلا =>;مأتلا ةقاط Cمه.-خأ .ك Cضرم ضارعأ ك?لع ترهظ كنأ 
COVID-19. )ة?حصلا ة(اعرلا ومِّدقم م=1-ل |=

 اذإ COVID-19 ضرم نع فشMلل {.~طلا راfتخالا >-فوتب وكسÂسÁارف ناس {
  .15c-C19 {�صلا رمألا بجومCOVID، C-19 ضرم ضارعأ ك?لع ترهظ

 نsامألا �ع فرعتلل https://sf.gov/gettested ةراyز .Äري ،ماظتناC هعم عباتت ب?بط وأ {�ص =>;مأت ك(دل نك( مل اذإ •
ناجم COVID-19 ضرم نع فشMلا راfتخا ءارجإ اهيف كنكم( {1~لا

ً
 .ا

 .COVID-19 ضرم ضارعأ مقافت بقارو كسفنل ةGاعرلا مِّدق .3
=|اعتلا مهنكمyو ةف?فخ ة?حص ةكعول COVID-19 ضرم ضارعأ مهيلع رهظت نيذلا صاخشألا مظعم ضرعتي

} |=
 نود ل==-ملا {

 ةفصو نود فÌُت {1~لا ةyودألا دعاسN نأ نكم( .لئاوسلا نم >-ثMلا لوانتو ح1-سا .كسفنل ة(اعرلا مِّدق .ة?بط ة(اعر �إ ةجاحلا
  .ملألا وأ Ôحلا نم ف?فختلا �ع ،)®Advil وأ ®Motrin( =>;فورÐÑبيإ وأ )®Tylenol( =>;فونيمات¿سأ لثم ،ة?بط
=|و ،ىودعلاC صخشلا ةCاصإ �ع اًموي 14و =>;موي =>;ب حوا1-ت ة1-ف رورم دعC ضارعألا رهظت

 ة1-ف رورم دعC نا?حألا نم >-ثMلا {
Ö1آلاÕ ضارعألا .ما(أ 6و 5 =>;ب حوا1-ت

}: 
  ةداعلا >-غ �ع بعتلا وأ فعضلاC روعشلا •
  تالضعلا مالآ •
  عادصC روعشلا •
  هناقتحا وأ فنألا نال?س •
1 لا وأ نا?ثغلا •

 لاهسإلا وأ ء{

  ةرركتملا ةفجرلاÛةشعرلا وأ ةرxyعشقلا وأ Ôحلا •
  لاعسلا •
  سفنتلا ةÐÑعص وأ سفنتلا قيض •
  قلحلا باهتلا •
 ماعطلا قاذم نوك( امÑر .مشلا وأ قوذتلا ةساح نادقف •

 .=>;فلتخم امهتحئار وأ باàáلاو
=Öاعت تنك اذإ اًد(دحتو ،كضارعأ تمقافت اذإ كf¿بطC لصتا

=| ةÐÑعص نم {
  ،ەاندأ مسقلا �ع علطا .سفنتلا {

 ."ة?بطلا ة(اعرلا �ع لصحت 1~م"

;Z نnoخآلا صاخشألا نع اًد,عt�y hت نأ لواح .4
 .اhًاصم تنك اذإ ،كل;;:م =

 نxyخآلاو كئاfحأ ة(امح( "Protecting Your Loved Ones and Others in Your Home" ناونعC ەاندأ مسقلا أرقا
|=
 .)كل==-م {
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  ؟نOPخآلا صاخشألا ةطلاخم EF?نكمA @?م :COVID-19 ضارعأ روهظ دع, لزعلا ءاهنإ

 .كتلاح ة?بلس كراfتخا ةج?bن تتaثأ اذإ

|=
 :{�اتلا ققحت اذإ نxyخآلا طلاخت نأ نكم( ،تالاحلا مظعم {
=| Ôحلا كfصت مل •

  ةرارحلا ضفخ ةyودأ مادختسا نود ،ة>-خألا ةعاس 24 ـلا {
=| نسحت دجوyو •

 .كضارعأ {
 اهــxyج( {1~لا راfتخالا ةج?bن تêfت نأ نكم( .نnoخآل هلقنت دقو COVID-19 ضرمh اhًاصم لازت ال ام�ر كنأh ة,لامتحا ةمث
=| ةلاحلا ة?بلس صاخشألا

المع .ىودعلاC مهتباصإ نم ةركfم ةلحرم {
ً

 Cمfلا كنكم( ،ةمالسلا أدfءاق |=
 دعC ما(أ 10 ةدمل ل==-ملا {

Cبط �إ ثدحت  .ك?لع ضارعألا روهظ ة(اد¿fأتم نكت مل اذإ كsاًد Cما?قلا ك?لع =>;عتي ام Cه. 

=| COVID-19 ضرمC هتباصإ تدsأت اًصخش برق نع تطلاخ اذإ
=| ءاقfلا ك?لع =>;عتي لازي الف ،ة>-خألا 10 ـلا ما(ألا {

 ل==-ملا {
What to do if you had close contact with someone " ناونعC ەاندأ مسقلا �ع علطا .{�صلا رجحلا ة1-ف ة(اهن 1~ح

with COVID 19: Home Quarantine Instructions" )ما?قلا ك?لع =>;عتي ام Cأت اًصخش برق نع تطلاخ اذإ هsتد 
  ){�==-ملا رجحلا تام?لعت :COVID 19 ضرمC هتباصإ

 ،كتلاح ة?باج(إ راfتخالا ةج?bن تتaثأ اذإ
test: Home Isolation Instructions -What to do if you had a positive COVID 19" مسقلا �ع عالطالاC مقف

19-for COVID" )ما?قلا ك?لع =>;عتي ام Cثأ اذإ هaن تتb?تخالا ةجfو كتلاح ة?باج(إ راjكتباص C19 ضرم-COVID: تام?لعت 
=| .)COVID-19 ضرم نأشî {�==-ملا لزعلا

 :{�( ام عيمج ءاف?bسا دنع صاخشألا طلاخت نأ نكم( ،تالاحلا مظعم {
  ك?لع ضارعألا روهظ ءدC دعC ما(أ 10 رورم •
=| Ôحلا كfصت ملو •

  ةرارحلا ضفخ ةyودأ مادختسا نود ،ة>-خألا ةعاس 24 ـلا {
=| نسحت دجوyو •

 .كضارعأ {

 .كراfتخا ةج?bن رظت�ت لازت ال وأ فشMلا راfتخال عضخت مل اذإ
 :{�( ام عيمج ءاف?bسا دنع صاخشألا طلاخت نأ نكم(
  ك?لع ضارعألا روهظ ءدC دعC ما(أ 10 رورم •
=| Ôحلا كfصت ملو •

  ةرارحلا ضفخ ةyودأ مادختسا نود ،ة>-خألا ةعاس 24 ـلا {
=| نسحت دجوyو •

 .كضارعأ {

=| COVID-19 ضرمC ةCاصإلل لعفلاC تضرعت {=~نMل ،ضارعألا َّ{�ع ترهظ اذإ اذام
  ؟ة>-خألا 3 ـلا رهشألا {

=| ة1-ف ءاضق وأ راfتخالا ءارجإ ك?لع =>;عتي ناÕ اذإ ام ة?حصلا ة(اعرلا مِّدقم ررق?س .كC صاخلا ة?حصلا ة(اعرلا مِّدقم bàáسا
} 

 .{�ص رجحلا

=�fñي له
=| {ñم =>;م?قملا دارفألا عيمج f 1ي نأ {

 ؟{.Ö صاخلا راfتخالا ةج?bن رهظت 1~ح ل==-ملا {
=| نxyخآلا دارفألل نكم( .ال

 املاط ،ةداتعملا مهتطشÁأ ة(دأت ةلصاومو ،ةسردملا �إ باهذلاو ،لمعلا �إ هجوتلا كعم =>;م?قملا كت¤أ {
.COVID-19 ضرم ضارعأ مهيلع رهظت مل
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 ضرم@ كتباصgو كتلاح ة$باجeإ راcتخالا ةج$_ن تت\ثأ اذإ لعفت اذام
COVID-19 مت وأ Kضرم@ كتباصإ ص$خش COVID-19 

 COVID-19 ضرم نأش; 0/..-ملا لزعلا تام$لعت

;Z َقبا .1
  .ة,بطلا ةGاعرلا xع لوصحلل الإ جnخت الو ل;;:ملا =
=| f 1ت نأ بج( •

  .ة?بطلا ة(اعرلا �ع لوصحلل جورخلا دنع الإ ،نxyخآلا صاخشألا نع اًد?عÑو ل==-ملا {
=| راوزلا لfقتسN ال •

 ة¤ألا دارفأو ءاقدصألا ك1-ي نأ نكم( .كل ة(اعرلا م(دقتل مهتدعاسم �إ جاتحت نكت مل ام ،كل==-م {
  .كCاC مامأ اهدxyت {1~لا ىرخألا ءا?شألاو ءاودلاو ،ماعطلا

=| لوخدلا مهيلع بج( ،كل ة(اعرلا م(دقتل كل==-م �إ صاخشأ لخد اذإ •
  مسقلا �ع علطا .{�ص رجح ة1-ف {

close contact and quarantine )²ملا ةفرعمل ){�صلا رجحلاو برق نع ةطلاخملاyتامولعملا نم د. 
=| كعم =>;م?قملا نxyخآلا صاخشألا نع كسفن لزع نم نكمتت مل اذإ 1-1-3 مقرلاC لصتا •

 �إ ةجاحC تنك اذإ وأ ،ل==-ملا {
=| ءاقfلل ىرخألا دراوملا وأ ماعطلا

 .ل==-ملا {

 .262 (916)-7553 مقرلا نم ةملا�م ت,قلت اذإ فتاهلا xع درلا ��ري .2
=| ةماعلا ةحصلا ةرادإ نم بَّردملا ةحصلا فظوم نم ةدراو ةملاóم ەذه

 ضرمC ةCاصإلل تضرعت كنأل وكسÂسÁارف ناس {
COVID-19.  سÂو كلاوحأ نع ةحصلا فظوم كلأسyكل?صوتب موق Cسإلاو ،ماعطلا معد تامدخóتامدخ نم امه>-غو ،نا 

=| f 1ت {ôل معدلا
 برق نع مهتطلاخمC تمق نيذلا صاخشألا راطخإ �ع ةحصلا ةرادإ وفظوم دعاسÂس امÕ  .نامأC ل==-ملا {

)|=
 .COVID-19 ضرمC ةCاصإلل اوضرعت امÑرو )s-öأ وأ ةق?قد 15 {�امجõب ة?نمز ةدمل مادقأ 6 نع لقت ةفاسم {
  .برق نع مهتطلاخمC تمق نيذلا صاخشألا عم كمسا ةكراشم متت نل

 :{�( ام نأشî ةحصلا وفظوم كلأس÷ نل
  {øامتجالا نامضلا مقر وأ كC صاخلا ةرجهلا عضو •
 لاومأ •
 ة?نامتئالا ةقاطfلا مقر وأ {ùنبلا باسحلا مقر •

 .COVID-19 ضرمh ةhاصم ةلاح اوطلاخ دق مهنأh برق نع كل ;K|طلاخملا �:خأ .3
ةق?قد 15 {�امجõب ة?نمز ةدمل مادقأ 6 نع لقت ةفاسمل كنم ب1-ق( ناÕ صخش يأ وه برق نع طلاخملا

ً
 ،مويلا رادم �ع s-öأ وأ 

ةعاس 48 رورم لfق ضارعأ ك?لع رهظت مل اذإ( كضارعأ روهظ ءدC �ع ةعاس 48 رورم لfق
ً

 تêfت يذلا كراfتخا ءارجإ �ع 
  1.)ضرملاC كتباصjو ةلاحلا ة?باج(إ هتج?bن

 راfتخالا ةج?bن تêfت وأ ضارعألا ه?لع رهظت نأ لfق نxyخآلا �إ COVID-19 ضرم ىودعلاC باصملا صخشلا لقني نأ نكم(
=| لوخدلا مهيلع =>;عتyو ىودعلاC ةCاصإلل اوضرعت امÑر مهنأC برق نع كل =>;طلاخملل كراfخإ لالخ نم .ةلاحلا ة?باج(إ

 رجح {
  .COVID-19 ضرم راشbنا عنم �ع كلذC دعاسN تنأف ،{�ص
 What to do if you had close contact with" ناونعC مسقلا نم ةخسÁ برق نع كل =>;طلاخملا �إ لسرأ وأ مِّدق •

meone with COVID 19: Home Quarantine Instructionsso" )ما?قلا ك?لع =>;عتي ام Cبرق نع تطلاخ اذإ ه 
 www.sfcdcp.org/i&q لالخ نم تن1-نإلا .-ع ،){�==-ملا رجحلا تام?لعت :COVID 19 ضرمC هتباصإ تدsأت اًصخش

 
1 Yام Zصخش يأ برق نع طلاخملا لمش Yنا LقBوأ كعم م Lمh3

 مBقL ناY وأ ؛هل ةLاعرلا مدقت تنك وأ كل ةLاعرلا مدقL ناY وأ ؛كعم لBللا 4
 ناY وأ ،هBلع تسطع وأ تلعس( كنم جwخت vS4لا مسجلا لئاوس سمال وأ ؛عامجلا وأ طقف لBبقتلا كلذ لمشoو ،كعم ةBمBمح ةقالع
Zلا اهتاذ ماعطلا تاودأ مدختسvS4 |وأ تنأ اهمدختس Z}~23 ،)اهتاذ ةجاجزلا وأ بو�لا نم ب

القان اهيف نوكت vS4لا ةFSفلا ءانثأ 4
ً

 .ىودعلل 
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 ةج?bن رهظت نأ لtق {þذلا كفتاه �ع اًتaَّثم )California Notify )canotify.ca.gov قيبطت لعفلاh ك(دل ناÕ اذإ •
 ةماعلا ةحصلل ا?نروف?لاÕ ةرادإ California زمر لخدأف ،كتلاح ة?باج(إ تêfت {1~لا راfتخالا

 (California Department of Public Health, DPH) لسرملا |=
  .قيبطتلا .-ع ك?لإ ة?صن ةلاسر {

  ةلاح اوطلاخ دق مهنأC برق نع كنوطلاخ( امدنع مهفتاه �ع قيبطتلا مهيدل نيذلا صاخشألا راطخإ مت¿س
 .ەوطلاخ نم ةÐyه وأ عقوملا وأ تقولا سÂل نMلو ةطلاخملا خــــyراتب مهراطخإ مت¿س .COVID-19 ضرمC ةCاصم

 .COVID-19 ضرم ضارعأ مقافت بقارو كسفنل ةGاعرلا مِّدق .4
=|اعتلا مهنكمyو ةف?فخ ة?حص ةكعول COVID-19 ضرم ضارعأ مهيلع رهظت نيذلا صاخشألا مظعم ضرعتي

} |=
 نود ل==-ملا {

 ةفصو نود فÌُت {1~لا ةyودألا دعاسN نأ نكم( .لئاوسلا نم >-ثMلا لوانتو ح1-سا .كسفنل ة(اعرلا مِّدق .ة?بط ة(اعر �إ ةجاحلا
  .ملألا وأ Ôحلا نم ف?فختلا �ع ،)®Advil وأ ®Motrin( =>;فورÐÑبيإ وأ )®Tylenol( =>;فونيمات¿سأ لثم ،ة?بط
=|و ،ىودعلاC صخشلا ةCاصإ �ع اًموي 14و =>;موي =>;ب حوا1-ت ة1-ف رورم دعC ضارعألا رهظت

 ة1-ف رورم دعC نا?حألا نم >-ثMلا {
Ö1آلاÕ ضارعألا .ما(أ 6و 5 =>;ب حوا1-ت

}: 
  ةداعلا >-غ �ع بعتلا وأ فعضلاC روعشلا •
  تالضعلا مالآ •
  عادصC روعشلا •
  هناقتحا وأ فنألا نال?س •
1 لا وأ نا?ثغلا •

 لاهسإلا وأ ء{

  ةرركتملا ةفجرلاÛةشعرلا وأ ةرxyعشقلا وأ Ôحلا •
  لاعسلا •
  سفنتلا ةÐÑعص وأ سفنتلا قيض •
  قلحلا باهتلا •
 ماعطلا قاذم نوك( امÑر .مشلا وأ قوذتلا ةساح نادقف •

 .=>;فلتخم امهتحئار وأ باàáلاو
=Öاعت تنك اذإ اًد(دحتو ،كضارعأ تمقافت اذإ كf¿بطC لصتا

=| ةÐÑعص نم {
  ناونعC مسقلا �ع علطا .سفنتلا {

 ."ة?بطلا ة(اعرلا �ع لصحت 1~م"

;Z نnoخآلا صاخشألا نع اًد,عt�y hت نأ لواح .5
 .كل;;:م =

 نxyخآلاو كئاfحأ ة(امح( "Protecting Your Loved Ones and Others in Your Home" ناونعC مسقلا أرقا  •
|=
  .)كل==-م {

  ؟COVID-19 ضرم, ة,اصإلا دع, نمآ لUشS نOPخآلا ةطلاخم EF?نكمA @?م :لزعلا ءاهنإ

 ،ضارعأ ك?لع ترهظ اذإ
 :{�( ام عيمج ءاف?bسا دنع نxyخآلا طلاخت نأ نكم(

  �وألا ةرملل ضارعألا روهظ ذنم ما(أ 10 رورم •
=| Ôحلا كfصت ملو •

  ةرارحلا ضفخ ةyودأ مادختسا نود ،ة>-خألا ةعاس 24 ـلا {
=| نسحت دجوyو •

 .كضارعأ {
=| نسحت دجوي مل اذإ 1~ح نxyخآلا طلاخت نأ نكم(

  .مشلا وأ قوذتلا {1~ساح {
 .روهشل لصت دقو عيباسأل مشلا وأ قوذتلا {1~ساح نادقف رمتس÷ نأ نكم(

 :{�اتلا ءاف?bسا دعC نxyخآلا ةطلاخم كنكم( ،اًقلطم ضارعأ يأ ك?لع رهظت مل اذإ
 .ةلاحلا ة?باج(إ هتج?bن تتaثأ يذلا راfتخالا ءارجإ ذنم ما(أ 10 رورم •

 ك?لع ترهظ اذإ تام?لعتلا �ع علطاف ،كتلاح ة?باج(إ تتaثأ {1~لا فشMلا راfتخا ةج?bن روهظ دعC ضارعألا ك?لع رهظت تأدC اذإ
 .ەالعأ ةروكذملا ضارعألا

 ك?لع =>;عتي امxÑف  ،)=>;جسsألا �إ ةجاحC تنكو = شbسملا �إ كلقن مت( COVID-19 ضرمC ةCاصإلا ءارج ةد(دش ةكعول تضرعت اذإ
=| ة1-ف ءاضق

 .ة?حصلا ة(اعرلا مِّدقم وأ = شbسملا مقاط لأسا  .�وألا ةرملل ك?لع ضارعألا روهظ دعC "قأ دحC اًموي 20 ةدمل لزعلا {

=Öاعت وأ اًف?عض {øانملا كزاهج ناÕ اذإ
 دض جالعلا نوقلتي نيذلا صاخشألا لاثملا ل?aس �ع كلذ لمش#و ،ةعانملا صقن نم {

  ،ة?تاذلا ةعانملا ضارمأ ضعfل جالعلا نوقلتي نيذلا صاخشألا وأ وضع ةعارزل ة?لمع ءارجõب اوماق نيذلا صاخشألا وأ ناطàلا
=| ءاقfلا ك?لع =>;عتي امxÑف

 .كC صاخلا ة?حصلا ة(اعرلا مِّدقم �إ ثَّدحت ."قأ دحC اًموي 20 ةدمل كسفن لزعو ل==-ملا {
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 هتباصإ تدnأت اًصخش برق نع تطلاخ اذإ ه@ ما$قلا ك$لع .;:عتي ام
 COVID-19 ضرم@
 0/..-ملا رجحلا تام$لعت

 هتباصإ تدsأت اًصخش برق نع تطلاخ اذإ
Cضرم COVID-19، فxÑاصم نوكت امCًا 
Cخآ �إ ىودعلا لقنت نأ نكم( .ىودعلاxyن، 

 ةج?bن تêfت وأ ضارعألا ك?لع رهظت نأ لfق 1~ح
="قت تنك اذإ .كتلاح ة?باج(إ راfتخالا

 ة1-ف {
 =>;عت¿سف ،رفسلاC قلعتت باfسأل {�صلا رجحلا

 =>;عتي ام ك?لإ .اهتاذ تام?لعتلا ەذه عاfتا ك?لع
 :هلعفت نأ ك?لع

;Z َقبا .1
 راtتخالا ءارجإل الإ جnخت الو ل;;:ملا =

 .ة,بطلا ةGاعرلا xع لوصحلا وأ
=| f 1ت نأ بج( •

 نع اًد?عÑو ل==-ملا {
 الإ جxخت الو ،نxyخآلا صاخشألا

 �ع لوصحلا وأ راfتخالا ءارجإل
 .ة?بطلا ة(اعرلا

=| راوزلا لfقتسN ال •
 ة¤ألا دارفأو ءاقدصألا ك1-ي نأ نكم(  .كل ة(اعرلا م(دقتل مهتدعاسم �إ جاتحت نكت مل ام ،كل==-م {

  .كCاC مامأ اهدxyت {1~لا ىرخألا ءا?شألاو ،ءاودلاو ،ماعطلا
=| ةكراشملا ماظنب لقنلا لئاسو وأ ةرجألا تارا?س وأ ةماعلا لقنلا لئاسو مادختسا بَّنجت •

 نكمأ نإ )Lyft، Uber( ةلحرلا {
 �ع علطا ،تامولعملا نم د²yملا �ع لوصحلل .ة?بطلا ة(اعرلا �ع لوصحلا وأ راfتخالا ءارجإل ل==-ملا نم تجرخ اذإ

www.sfcdcp.org/safertransit. 
=| {�صلا رجحلا ة1-ف ءاضق نم نكمتت مل اذإ 1-1-3 مقرلاC لصتا •

 وأ ماعطلا �إ ةجاحC تنك اذإ وأ ،ه?ف م?قت يذلا ناóملا {
 .ىرخألا دراوملا

 .راtتخالا ءارج�ب مق .2
 امÑر صخش عم شÂعت تنك اذإ اًد(دحتو ،برق نع =>;طلاخملل COVID-19 ضرم نع فشMلا راfتخا ءارجإ متي نأC ةدشî $وي
 ةضرع s-öألا تاعومجملا ةمئاق �ع عالطالل .COVID-19 ضرمC بÂصأ اذإ ةد(دش ة?حص ةكعول هضرعت ة?لامتحا دادزت
 .sfcdcp.org/vulnerable ةرا²yب لضفت ، COVID-19 ضرم ب&سî ةد(دش ة?حص ةكعوب ةCاصإلل

  .=>;حلا كلذ لfق ضارعأ يأ ك?لع رهظت مل اذإ ،برق نع ةطلاخم رخآ xع ماGأ 6 رورم دعh راfتخالا ءارجõب مق •
=| ضارعألا ك,لع ترهظ اذإ اًروف راfتخالا ءارجõب مق •

=| تقو يأ {
 راfتخالا ةج?bن تتaثأ اذإ 1~ح ،{�صلا رجحلا ة1-ف ءانثأ {

=| اًقCاس هتxyجأ يذلا
  .ةلاحلا ة?بلس {�صلا رجحلا ة1-ف ءانثأ {

'& َقبا
 .ةلاحلا ةEبلس راHتخالا ةجDEن تتAثأ اذإ /.ح ،);صلا رجحلا ة/+ف ة3اهن /.ح ل''+ملا )

=| ةلاحلا ة?بلس صاخشألا اهــxyج( {1~لا راfتخالا ةج?bن تêfت نأ نكم(  .ىودعلاC اCًاصم لازت ال امxÑف
 نم ةركfم ةلحرم {

 .ىودعلاC مهتباصإ

 ،COVID-19 ضرم نع فشMلا راfتخا ءارجإل
=| ةجردملا ةدا?علا وأ كf¿بط عم لصاوت •

} Cةصاخلا {�صلا =>;مأتلا ةقاط Cمه.-خأ .ك Cاًصخش برق نع تطلاخ دق كنأ 
=| ة?حصلا ة(اعرلا ومِّدقم م=1-ل( .COVID-19 ضرمC اCًاصم

 ضرم نع فشMلل {.~طلا راfتخالا >-فوتب وكسÂسÁارف ناس {
19-COVID 19 ضرم ضارعأ ك?لع ترهظ اذإ-COVID، C15 {�صلا رمألا بجومc-C19.  

 ؟برق نع اًطلاخم تنك اذإ فرعت ف,ك

 هتلاح ة-باج>إ ه9 صاخلا را3تخالا ةج-,ن تت)ثأ ض#"م
 COVID-19 ضرم9 هتباص@و 

 مادقأ 6 مادقأ 6

 نع طلاخم
 برق

 طلاخم VWغ
 برق نع

 برق نع اًطلاخم دعُت
 نم ب89قت تنك اذإ
 نع لقت ةفاسم
 CDامجAب ةدمل مادقأ 6

ةق-قد 15
ً

 Iع G8Hأ وأ 
 .مويلا رادم

 ةق-قد 15 ̂[امجإ

0  
 تاعاسلا نم

24  
 ةعاس

 ناتق#قد

 قئاقد

 قئاقد
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 نsامألا �ع فرعتلل https://sf.gov/gettested ةراyز .Äري ،ماظتناC هعم عباتت ب?بط وأ {�ص =>;مأت ك(دل نك( مل اذإ •
ناجم COVID-19 ضرم نع فشMلا راfتخا ءارجإ اهيف كنكم( {1~لا

ً
 .ا

 .262 (916)-7553 مقرلا نم ةملا�م ت,قلت اذإ فتاهلا xع درلا ��ري .3
=| ةماعلا ةحصلا ةرادإ نم بَّردملا ةحصلا فظوم نم ةدراو ةملاóم ەذه

 ضرمC ةCاصإلل تضرعت كنأل وكسÂسÁارف ناس {
COVID-19.  )اجإلا هنكمCكتلئسأ نع ة îضرم نأش COVID-19 تخالا ءارجإ �ع كتدعاسمو ،{�صلا رجحلاوfكل?صوتو ،را 

Cةصاخلا معدلا تامدخ Cسإلا وأ ماعطلاóل معدلا تامدخ نم امه>-غ وأ ناô} تf 1 |=
 .ل==-ملا {

 :{�( ام نأش4 ةحصلا ةرادإ وفظوم كلأس÷ نل
 ةرجهلا عضو وأ كC صاخلا {øامتجالا نامضلا مقر •
 لاومأ •
 ة?نامتئالا ةقاطfلا مقر وأ {ùنبلا باسحلا مقر •

  .COVID-19 ضرمh ةصاخلا ضارعألا بقار .4
قhاس هتnoجأ يذلا COVID-19 ضرم نع فش¦لا راtتخا ةج,¥ن تت¤ثأ اذإ y£ح ضارعألا ك,لع ترهظ اذإ راtتخالا ءارج�ب مق

ً
 ا

Z;
 صخشلا ةCاصإ �ع اًموي 14و =>;موي =>;ب حوا1-ت ة1-ف رورم دعC ضارعألا رهظت .ةلاحلا ة,بلس =Cصلا رجحلا ةy:ف ءانثأ =
Cو ،ىودعلا|=

=| نا?حألا نم >-ثMلا {
Ö1آلاÕ ضارعألا  .ما(أ 6و 5 =>;ب حوا1-ت ة1-ف {

}:

  ةداعلا >-غ �ع بعتلا وأ فعضلاC روعشلا •
  تالضعلا مالآ •
  عادصC روعشلا •
  هناقتحا وأ فنألا نال?س •
1 لا وأ نا?ثغلا •

 لاهسإلا وأ ء{

  ةفجرلاÛةشعرلا وأ ةرxyعشقلا وأ Ôحلا •
  لاعسلا •
=| ةÐÑعص وأ سفنتلا قيض •

  سفنتلا {
 قاذم نوك( امÑر .مشلا وأ قوذتلا ةساح نادقف •

 .=>;فلتخم امهتحئار وأ باàáلاو ماعطلا
 قلحلا باهتلا •

=|اعتلا مهنكمyو ةف?فخ ة?حص ةكعول COVID-19 ضرم ضارعأ مهيلع رهظت نيذلا صاخشألا مظعم ضرعتي
=| اهنم {

 ل==-ملا {
 نود فÌُت {1~لا ةyودألا دعاسN نأ نكم( .لئاوسلا نم >-ثMلا لوانتو ح1-سا .كسفنل ة(اعرلا مِّدق  .ة?بط ة(اعر �إ ةجاحلا نود
  .ملألا وأ Ôحلا نم ف?فختلا �ع ،)®Advil وأ ®Motrin( =>;فورÐÑبيإ وأ )®Tylenol( =>;فونيمات¿سأ لثم ،ة?بط ةفصو

=Öاعت تنك اذإ اًد(دحتو ،كضارعأ تمقافت اذإ كt©بطh لصتا
=| ةÐÑعص نم {

  �ع علطا .سفنتلا {
  ەاندأ "ة?بطلا ة(اعرلا �ع لصحت 1~م"

;Z نnoخآلا صاخشألا نع اًد,عt�y hت نأ لواح .5
 .ىودعلاh اhًاصم تنك اذإ ،كل;;:م =

 نxyخآلاو كئاfحأ ة(امح( "Protecting Your Loved Ones and Others in Your Home" ناونعC ەاندأ مسقلا أرقا
|=
  .)كل==-م {

=| COVID-19 ضرمC ةCاصإلل لعفلاC تضرعت اذإ اذام
  ؟ة>-خألا 3 ـلا رهشألا {

=| COVID-19 ضرمC ةCاصإلل تضرعت اذإ
=| راfتخا ةج?bن لالخ نم كلذ د?sأت متو ة>-خألا 3 ـلا رهشألا {

 =>;عتي الف ،تا.-تخملا دحأ {
 صخشل برق نع ةطلاخم رخآ دعC اًموي 14 ةدمل ضارعألا بقارت نأ بج( .ضارعأ ك?لع رهظت مل املاط {�ص رجح ة1-ف ءاضق ك?لع
  .COVID-19 ضرمC باصم
=| {�صلا رجحلا ة1-ف ءاضقC مقف ،ضارعألا ك?لع ترهظ اذإ

 ة?حصلا ة(اعرلا مِّدقم ررق?س .ة?حصلا ة(اعرلا مِّدقم >-شbسN 1~ح ل==-ملا {
=| ة1-ف ءاضق وأ راfتخالا ءارجإ ك?لع =>;عتي ناÕ اذإ ام

 .{�ص رجحلا {

=| دارفألا عيمج �ع =>;عتي له
 ؟{ñم {�صلا رجحلا ة1-ف ءاضق {�==-م {

=| ة1-ف ءاضق طقف COVID-19 ضرمC هتباصإ تدsأت اًصخش برق نع اوطلاخ نيذلا صاخشألا �ع بج( .ال
 نكم(  .{�صلا رجحلا {

 .COVID-19 ضرم ضارعأ مهيلع رهظت مل ملاط ،ل==-ملا نم كعم نوم?ق( يذلا نورخآلا صاخشألا جxخ( نأ
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  ؟ةنمآ ةقOPط, نOPخآلا ةطلاخم EF?نكمA @?م :F̀صلا رجحلا ة@]ف ةAاهن

 ةطلاخم رخآ �ع ما(أ 10 رورم دعC نxyخآلا ةطلاخم كنكم( ،كتلاح ة?باج(إ راfتخالا ةج?bن تêfت ملو ضارعأ يأ ك?لع رهظت مل اذإ
  .COVID-19 ضرمC =>;باصملا صاخشألا دحأ عم برق نع كل

 صاخشألا دحأ وأ لفط ،لاثملا ل?aس �ع( COVID-19 ضرمC باصملا صخشلا نع اًد?عC ءاقfلا عيطتسN ال تنك اذإ •
=| ة1-ف ءاضق ك?لع =>;عتي ،)ة(اعرلا مهل مدقت نيذلا

=| .ىودعلل =>;لقان >-غ اونوك( نأ دعC ما(أ 10 ةدمل {�صلا رجحلا {
} 

 ه?لع رهظت مل اذإ وأ ،صخشلا �ع COVID-19 ضرم ضارعأ روهظ ءدC �ع اًموي 20 رورم دعC اذه نوك( ،تالاحلا مظعم
  .ةلاحلا ة?باج(إ تêfت {1~لا راfتخالا ةج?bن روهظ �ع اًموي 20 رورم دعfف ضارعأ

=| رمتسا •
  .14 ـلا مويلا 1~حو 10 ـلا مويلا نم ة(ادC ضارعألا ةfقارم {

=| ضارعألا ك?لع ترهظ اذإ .نxyخآل اهلقنت دقو ىودعلاC اCًاصم لازت ال امÑر كنأ ة?لامتحا ةمث
=| ءاقfلا ك?لعف ،ة1-فلا ەذه {

} 
 كت¤أ دارفأ نم نxyخآلا ة(امحل ةمزاللا تاوطخلا ذاختا ك?لع =>;عتyو ،ة?بطلا ة(اعرلا �ع لوصحلل الإ جxخت الو ل==-ملا
  .راfتخالا ةج?bن �ع لصحت 1~ح كعم =>;م?قملا

• |=
 ،ةمام)لا ءادترا نود نxyخآلا ةطلاخم وأ نxyخآلا عم ماعطلا لوانت لثم ةروطخ s-öألا ةطشÁألا بَّنجت ،ة1-فلا ەذه لالخ {
  .COVID-19 ضرمC اوب¿صأ اذإ ةد(دش ةكعول مهضرعت ة?لامتحا دادزت نيذلا صاخشألا ءالؤه اًد(دحتو
 �ع علطا ،COVID-19 ضرم ب&سî ةد(دش ة?حص ةكعوب ةCاصإلل ةضرع s-öألا تاعومجملا ةمئاق �ع عالطالل 

sfcdcp.org/vulnerable. ضارعأ ك?لع رهظت مل اذإ |=
 فانئbسا كنكم( ،كتطلاخم دعC اًموي 14 ـلا ءانثأ {

  .ة(دا?تعالا كتطشÁأ

=| م?قت تنك اذإ
 تنك اذإ  .برق نع ةطلاخم رخآ دعC اًموي 14 ةدمل راظتنالا ك?لع =>;عتي ،{ñماج نكس وأ ىوأم وأ ة(اعر راد وأ نجس {

=| لمعت
الماع نكت مل ام لمعلا �إ ةدوعلل اًموي 14 رورم 1~ح راظتنالا ك?لع =>;عتي ،نsامألا ەذه نم ناóم {

ً
  اً?ساسأ 

=| اًعbàá ¤yني نأ نكم( COVID-19 ضرم نأل اذهو .)ەاندأ )لمعلا �إ ةدوعلا( returning to work رظنا(
  ،نوجسلا {

  .اًعم صاخشألا نم >-ثMلا م?ق( ث?ح ىرخألا نsامألاو ،ة(اعرلا رودو

=| ضارعألا روهظ أدC ول اذام
  ؟{�صلا رجحلا ة1-ف ءانثأ {

=| هتxyجأ يذلا راfتخالا ةج?bن تتaثأ ول 1~ح ،روفلا �ع راfتخالا ءارجإ ك?لع =>;عتي
=| قباس تقو {

 {�صلا رجحلا ة1-ف ءانثأ {
  .كتلاح ة?بلس
 {�( ام ءاف?bسا دنع {�صلا رجحلا ة1-ف ءاهنإ كنكم( ،كتلاح ة,بلس راtتخالا ت»ثأو ضارعألا ك,لع ترهظ اذإ

  COVID-19 ضرمC باصملا صخشلا عم برق نع كل ةطلاخم رخآ ذنم ما(أ 10 رورم •
=| Ôحلا كfصت ملو •

  ةرارحلا ضفخ ةyودأ لوانت نود ،ة>-خألا ةعاس 24 ـلا لالخ {
=| نسحت دجوyو •

 .كضارعأ {

 1~ح راظتنالا ك?لع بج( ،را1تخالا ةج+*ن رظت%ت وأ تاراtتخالل عضخت مل كن¦ل ضارعألا ك,لع ترهظ اذإ
 و COVID-19 ضرمC باصملا صخشلا عم برق نع كل ةطلاخم رخآ ذنم "قأ دحC ما(أ 10 رورم •
 و ك?لع ضارعألا روهظ ءدC دعC "قأ دحC ما(أ 10 رورم •
=| Ôحلا كfصت مل •

 و ةرارحلا ضفخ ةyودأ لوانت نود ،ة>-خألا ةعاس 24 ـلا لالخ {
=| نسحت دجوyو •

  .كضارعأ {

=| {1~لاح ة?باج(إ راfتخالا ةج?bن تتaثأ ول اذام
  ؟{�صلا رجحلا ة1-ف ءانثأ {

=| ءاقfلا ك?لع =>;عتي ًةداع
 ،ÔحلاC ةCاصإلل كضرعت نود ةعاس 24 رورم دعÑو ،ك?لع ضارعألا روهظ ءدC دعC ما(أ 10 ةدمل ل==-ملا {

=| نسحت دوجوو
=| f 1ت نأ بج( ،ضارعألا ك?لع رهظت مل اذإ  .كضارعأ {

 تêfت {1~لا راfتخالا ةج?bن روهظ دعC ما(أ 10 ةدمل ل==-ملا {
 ةلاحلا ة?باج(إ تêfت {1~لا راfتخالا ةج?bن روهظ دعC لزعلا ءاهنإ" �ع علطا ،تامولعملا نم د²yملا �ع لوصحلل .كتلاح ة?باج(إ

 ة?باج(إ تêfت {1~لا راfتخالا ةج?bن روهظ دعC لزعلا ءاهنإ( " COVID-.19ضرمC ةCاصإلاC ص?خشbلا وأ COVID- 19ضرمC ةCاصإلاو
  .)COVID-19 ضرمC ةCاصإلاC ص?خشbلا وأ COVID-19 ضرمC ةCاصإلاو ةلاحلا
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 نstخآللو كسفنل ةeاعرلا مeدقت
fE ن'&خآلاو كئاcحأ ةAامح

F م[EEضرم, ة,اصإلا نم كل COVID-19 
=| >-كفتلا دنع اًف?خم رمألا نوك( نأ نكم(

 .كعم نوم?ق( نيذلا نxyخآلا صاخشألاو كت¤أ �إ COVID-19 ضرم لقنت دق كنأ {
=| COVID-19 ضرم راشbنا عنم �ع ةدعاسملل ةماهلاو ةط?س&لا تاوطخلا ضعC ذختت نأ نكم(

 �ع لصحت نأ لfق 1~ح ،كل==-م {
  .راfتخالا ةج?bن

 ام ردقC تاوطخلا نم >-ثMلا ذاختا لالخ نم ،نMل .راغصلا لافطألا ام?س الو ،تقولا لاوط تاوطخلا ەذه ذاختا عيمجلل نكم( ال
 .كعم نوم?قyو مهبحت نيذلا ءالؤه {Ôحت نأ نكم( ،كنكم(

;Z تاناويحلاو نnoخآلا صاخشألا نع اًد,عh قبا •
 دادزت امÑر نيذلا نxyخآلا صاخشألاو نسلا راfك اًد(دحتو ،ل;;:ملا =

 ةCاصإلل ةضرع s-öألا تاعومجملا ةمئاق �ع عالطالل  .COVID-19 ضرم ب&سî ةد(دش ة?حص ةكعول مهضرعت ة?لامتحا
 .ulnerablesfcdcp.org/v �ع علطا ،COVID-19 ضرم ب&سî ةد(دش ة?حص ةكعوب

;Z ءاقtلا ك,لع •
=|و ،ماعطلا لوانbتو ،مونلا �إ دلخت امدنع اًد(دحتو ،نكمأ نإ ةلزعنم ةفرغ =

 علخت امدنع ىرخألا تاقوألا {
Õري  .كتمامÄ. صاخ مامح مادختسا Cنكما نإ ك.  

;Z ةمامiلا ِدترا •
;Z تامامiلا ءادترا اًضGأ نnoخآلا صاخشألا نم بلطاو .ل;;:ملا =

=�fñي ال ،ةمالسلا >-فوتلو .ل;;:ملا =
 نأ {

 ال  ةدعاسم نود ةمام)لا علخ عيطتس÷ ال رخآ صخش يأو اًرهش 23و 0 =>;ب مهرامعأ حوا1-ت نيذلا لافطألا ةمام)لا يدتري
=| نوكت امدنع ةمامÕ ءادترا ك?لع =>;عتي

  .رخآ صخش يأ اهيلإ لخد( ال ةلصفنم ةفرغ {
=| م,ا1-ي نأ نكم( COVID-19 ضرم ب&س÷ يذلا سو>-فلا نإ  .كلذC ما?قلل اًنمآ عضولا ناÕ اذإ ذفاونلا حتفا •

=| ءاوهلا {
} 

1 نلا ءاوهلا نم نكمم ردق .-sأ >-فوت �إ جاتحتس اذل ،ةقلغملا نsامألا
 ضرعC ذفاونلا حتفت الف ،لافطأ عم شÂعت تنك اذإ .{

 .ل==-ملا جراخ {�خادلا ءاوهلا جارخإل ةحوتفم ةذفان مامأ ةحورم عضو كنكم( امÕ  .مهطوقس يدافتل تاصوب 4 نم s-öأ
 .ventilation-sfcdcp.org/covid �ع علطا ،تامولعملا نم د²yملا �ع لوصحلل

 .اً>-ثك امهمِّقع وأ ك(د( لسغا •
=| كراشN ال •

 ،فشانملاو ،باوsألا لثم ،كعم نوم?ق( يذلا ة¤ألا دارفأل ة?صخشلا تامزلتسملا مادختسا {
  .ة?ل==-ملا تاودألاو

=| ةمامÕ ءادتراC مقف ،نxyخآلل ماعطلا دادعإ ك?لع =>;عتي ناÕ اذإ .نxyخآلا صاخشألل ماعطلا دادعإ بَّنجت •
 دادعإ ءانثأ {

 .ماعطلا دادعإ لfق نوباصلاC ك(د( لسغاو ماعطلا

 ةmبطلا ةAاعرلا kع لوصحلا ijEعتي @?م
=Öاعت تنك اذإ اًد(دحتو ،كضارعأ تمقافت اذإ كt©بطh لصتا •

=| ةÐÑعص نم {
 نمضتت نأ نكم( ،لاثملا ل?aس �ع .سفنتلا {

 قلقلا �ع ثعfت {1~لا ضارعألا
o روعشلا Cكرحتلا دنع ةخودلا وأ راَّودلا وأ سفنلا عاطقنا |=

 مامحتسالا وأ شدلاC لاسbغالا وأ ماعطلا دادعإ وأ ل==-ملا {
 ةف?فخ ة?ل==-م لامعأC ما?قلا وأ
o م كنأل فافجلاxyالو ة(اغلل قهرم وأ ة(اغلل ض Nلا وأ ماعطلا لوانت عيطتسàáبا. 

  .ةxyيذحتلا ضارعألا ەذه نم ضرع يأ روهظ دنع اًروف ةئراطلا ة,بطلا ةGاعرلا xع لوصحلا بلطا •
 سفنتلا ةÐÑعص •
=| طغض وأ ملأ •

 اًمامت بهذ( الو ردصلا {
  داتعملا نم s-öأ كاfترالا •
=| ةÐÑعص •

 رهسلا وأ ظاق?bسالا {
 قرزألا نوللا �إ ل?م( هجو وأ ەافش •
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 ة?بط ة(اعر �إ جاتحت تنك اذإ
 مقرلاC تلصتا اذإ .COVID-19 ضرمC ةCاصإلل تضرعت كنأC مه.-خأ .نكمأ نإ ئراوطلا ةفرغ وأ ةدا?علاC ًةá¤اfم لصتاف •

= ظوم ەرودC دعاس÷ اذهو .COVID-19 ضرمC باصم كنأC ةملاóملا �ع ب?جملا .-خأف ،911
 �ع ة?حصلا ة(اعرلا {

 .كمودقل دادعتسالا
=| ةكراشملا ماظنب لقنلا لئاسو وأ ةرجألا تارا?س وأ ةماعلا لقنلا لئاسو مادختسا بَّنجت •

 ،نكمأ نإ ) Lyft،Uber( ةلحرلا {
 رظناف ،ةماعلا لقنلا لئاسو مادختسا ك?لع =>;عتي ناÕ اذإ  .نxyخآ صاخشأC طلتخت ال {ôل

https://www.sfcdcp.org/safertransit 
=| رظت�ت ال •

  .نكمأ نإ تقولا لاوط ةمامÕ وأ هجولا ءاطغ ِدترا .راظتنالا ةفرغ {

 F̀صلا رجحلا وأ لزعلا ة@]ف ةAاهن لcق لمعلا sإ ةدوعلا :نويساسألا نولماعلا
=| =>;لماعلا ضعfل حمسُ÷

=| اًركfم لمعلا �إ ةدوعلاC ة?لاتلا تاعومجملا {
=| صقن دوجو ءانثأ {

 لمعلا ةهجل زوج( .=>;فظوملا دارفأ ددع {
 لمعلا ةهج �إ عجرا .كC ةصاخلا {�صلا رجحلا ة1-ف ة(اهن 1~ح ىرخأ ة?ئاقو >-بادت ذاختا وأ ة?بط ةمامÕ ءادتراC كتبلاطم كC ةصاخلا

الماع تنأ دعُت  .COVID-19 ضرمل ةhاجتسالاh نوينعملا نويساسألا نولماعلا •
ً

 ضرمل ةCاجتسالاC اً?نعم اً?ساسأ 
COVID-19 الماع تنك اذإ

ً
 |=

=| اًفظوم وأ ة?حصلا ة(اعرلا لاجم {
الماع وأ COVID-19 تانيع عم لماعتتو .-تخم {

ً
 |=

} 
الماع وأ ثثجلا ظفح عدوتسم

ً
الوؤسم 

ً
=| اًفظوم وأ ة?لوألا تافاعسإلل اًمِّدقم وأ م?قعتلا نع 

 موقت وأ نوناقلا ذافنإل ةهج {
Cملا �ع درلاóظوم دحأ وأ 311 وأ 911 مقرلا .-ع تاملا =

 تامدخ {�ماع دحأÕ لمعلاC اًفلóم تنك اذjو ؛ئراوطلا ةرادإ {
=| لمعت تنك اذjو ئراوطلا

  .نيدàáملل ىوأم وأ )ة(اعر راد( لجألا ةلÐyطلا ة(اعرلا قفارم دحأ {
;Z ة,عامتجالا تامدخلا ولماع •

 )ةلGدtلا ةMoألا ةGاعرلاو لفطلا ةGامح تامدخ ،لاثملا ل,¤س xع( لفطلا ة%افر مسق =
 .ءالمعلا عم ةá¤اfم ةقxyطC نوطلتخ( نمم ةمئادلا ةGاعرلا قفارمو
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