
  

 

 معن

 78خشلا صحفلا جذومن :1-أ قفرملا
 2021 سرام 23 :ث)دحت رخآ

/. نوفظوملا ب'ج! نأ بج!
/. ةلماعلا ىرخألا تانا'7لاو تا123لا 0

 Hhع وأ g0خش لdشb ءاوس ،موي ل3 لمعلا ءد[ ل]ق ةلئسألا ەذه نع COVID-19 سوHIف ةحئاج ءانثأ 0
 لَّضفت ،رجألا ةعوفدم ة'ضرملا ةزاجإلا تارا'خ لوح تامولعم yع لوصحلل .ةلئسألا نم يأ نع معنب اوباجأ اذإ ة]سانم ة'نمز ةHjفل لمعلا ةn2ا]م نع اوعنتم! نأ بجlو ،تنHjنإلا
 .www.sfcdcp.org/workerfaqو www.sfgov.org/olse ةرا�lب
  .عقوملا لخدت الف ،لاؤس يأ نع "معن"ـ[ ت]جأ اذإ

LM َقبا •
N ملاOMMع لوصحلا وأ صحفلل ع�ضخلل الإ ج�خت الو ،لy ةمزاللا ة'بطلا ة!اعرلا.  

TUلا تاوطخلا عبتا •
N (رقWجوتلا اZصلا ه]N لاو 03_02-2020 مقرTU

N دري cdع اهحg لإلا عقوملاiOUوjM
N: www.sfcdcp.org/isolationandquarantine    

 ال اًضارعأ وأ ةدQدج اًضارعأ تنا\ ءاوس ەاندأ ةدراولا ضارعألا ەذ< نم اQًأ ،مويلا اهيف امM ،ةKضاملا ةعاس 24 ـلا لالخ تBناع ل< :1 مقر لاؤس
ت
ُ

 ؟ىرخأ ةKضرم ةلاحM ةMاصإلا ا<cف
  ،)Ḧ§أ وأ ة�lئم ةجرد 38¤ت!اهنرهف ةجرد 100.4( �ح
 ةشعر وأ ،ةر�lعشق وأ

 لاعسلا

 قلحلا باهتلا
/. ة°�عص وأ ،سفنتلا قيض

 سفنتلا 0

 ةداعلا HIغ yع بعتلا وأ فعضلا[ روعشلا
  مشلا وأ قوذتلا نادقف

  مسجلا وأ تالضعلا مالآ

 عادص[ روعشلا

 لاهسإلا
 هناقتحا وأ فنألا نال'س

ºjلا وأ نا'ثغلا
  ء0

hi :2 مقر لاؤس
 ؟سوnoفلاM كتباصإ دyأ اًصحف تwxجأ وأ ،COVID-19 سوnoفM ةMاصإلاM كصKخشk مت ل< ،ةKضاملا 10 ـلا ماQألا 8

 h«ري( ؟هQدل ىودعلا لاقتنا ة�nف لالخ COVID-19 سوnoفM باصم صخش يأ "تطلاخ" ل< ،ةKضاملا 14 ـلا وأ 10 ـلا ماQألا لالخ :3 مقر لاؤس
 ام yع ًءانب Ã0صلا رجحلا Âإ ٍةجاح[ تسل تنك اذإ .y www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccinationع علطاف ،COVID-19 م'عطت ت'قلت اذإ :ةظحالم
 ).صحفلا ةرامتسا ضارغأل اًق'قحت ،لاؤسلا اذه نع ال[ ة[اجإلا كنكم! ،كانه حضوم وه

 .كتلاحل عباتملا ة.حصلا ةVاعرلا مدقم Rإ ثدحتف ،ة.ضاملا ةثالثلا رهشألا لالخ COVID-19 سو67ف3 ة3اصإلا نم ت.فاعت دق تنك اذإ
 

 :اذإ ،لمعلا Hإ صخشلا ه4ف دوع. نأ نكم. تقو برقأو ه6 ما4قلا بج. ام -ع ةع+* ةماع ةرظن
 صحف ءارجإ نود ضارعأ ك'لع ترهظ
 ت]جأ( COVID-19 سوHIف[ ة[اصإلا
 )1 مقر لاؤسلا نع "معن"ـ[

 yع كلماعت نأ ةك12لا yع /ÍIعتي ،صحف نود[  .صحفلا ءارجÌب مقف COVID-19 سوOqف حاقل gع لصحت مل تنك اذإ
  .لقألا yع ة'م�lقت ما!أ 10 ةدمل لوخدلا نم كعنمت نأو COVID-19 سوHIف[ باصم كنأ
 Ïjم د!دحتل ة'لوألا ة!اعرلا مدقم Âإ ثدحتف : COVID-19 حاقل تذخأ نأ ذنم qM 2|عوبسأ لقألا gع zMم دق ناx اذإ
  .COVID-19 صحف Âإ ٍةجاح[ تنك اذإ امو لمعلل ةدوعلا كنكم!

 سوHIف[ ة[اصإلا صحف ةج'Ðن تنا3
COVID-19 ك'لع ترهظو ة'باج!إ 

 )2 مقر لاؤسلا نع "معن"ـ[ ت]جأ( ضارعأ

  :لمعلا Âإ ةدوعلا كنكم!
 ،ةرم لوأل ضارعألا روهظ yع ما!أ 10 رورم دع[ •
 ،ضارعألا نسحتو •
 ةرارحلل ضفاخ ءاود لوانت نود ةعاس 24 نع د�lت ةدمل �ح كتاناعم مدعو •

 سوHIف[ ة[اصإلا صحف ةج'Ðن تنا3
COVID-19 ك'لع رهظت الو ،ة'باج!إ 

 لاؤسلا نع "معن"ـ[ ت]جأ( ضارعأ يأ
 )2 مقر

 يأ ك'لع رهظت ال املاط COVID-19 سوHIف[ ة[اصإلا صحف ةنيع ذخأ موي yع ما!أ 10 رورم دع[ لمعلا Âإ ةدوعلا كنكم!
 .ضارعأ

 سوHIف[ باصم صخش يأ "تطلاخ"
COVID-19 ف لالخHjىودعلا لاقتنا ة 

 مقر لاؤسلا نع "معن"ـ[ ت]جأ( ه!دل
3( 

-COVID سوHIف[ باصملا صخشلا عم ةطلاخم رخآ yع Ḧ§أ وأ ما!أ 6 رورم دع[ هئارجإل تقو لضفأو ،را]تخالا ءارجÌب مق
19. 

 :مل ام COVID-19 سوHIف[ باصملا صخشلا عم ةطلاخم رخآ yع ما!أ 10 رورم دع[ لمعلا Âإ ةدوعلا كنكم!
  ما'قلا /ÍIعتي ام ةفرعمل ەالعأ تاع°�ملا رظنا( ة'باج!إ هت�lجأ يذلا COVID-19 سوHIف[ ة[اصإلا صحف ةج'Ðن نكت •

 وأ )ة'باج!إ COVID-19 سوHIف[ ة[اصإلا صحف ةج'Ðن تنا3 اذإ ه[
 وأ )ضارعأ ك'لع ترهظ اذإ صحفلا Ôرجأ( ضارعأ ك'لع رهظت •
/. لمعت نكت •

 اًموي 14 رورم دع[ الإ لمعلا Âإ ةدوعلا كنكم! ال( مونلل Hhنع وأ ىوأم وأ لجألا ةل�lط ة!اعر قفرم وأ نجس 0
/. صقن كانه نا3 اذإ ام ةفرعمل ك[ صاخلا لمعلا بحاص عم لصاوت ،باصم صخش عم كل ةطلاخم رخآ yع

0 
 )ةدملا ەذه HIغ! دق /ÍIفظوملا

/. COVID-19 سوHIف[ باصم صخش عم ة'لاتلا لاdشألا نم يأ[ لماعتلا "ةطلاخملا" ـ[ دصقُ!
 روهظ ءد[ نم ةعاس 48 ل]ق اً!دعم صخشلا نوك!( ىودعلا لاقتنا ةHjف 0

 ذخأ ل]ق ةعاس 48 نم اًءد[ اً!دعم نوك! ،اًقلطم ضارعأ يأ COVID-19 سوHIف[ باصملا صخشلا yع رهظت مل اذإ .)ضارعألا روهظ ءد[ دع[ لقألا yع ما!أ Ïj 10ح ضارعألا
 .صحفلا ءارجإ دع[ ما!أ Ïj 10ح COVID-19 سوHIف[ ة[اصإلا صحف ةنيع

                                                                          هعم ت'بملا وأ نكسلا -  ةعاس 24 ةHjف لالخ Ḧ§أ وأ ةق'قد 15 ةدمل باصملا صخشلا نم مادقأ 6 ةفاسم نمض -
/. سطع وأ باصملا لعس( مسجلا لئاوس عم n2ا]ملا لاصتالا -

/Úاوأ هعم تكراشÙ وأ كهجو 0
 )ماعطلا 0

/. ام[ ة'م'مح وأ ة!دسج ةقالع ةماقإ -
                  ك[ Ï/0تع! هلعج وأ ه[ ءانتعالا -  ل'بقتلا وأ قانعلا كلذ 0

 ةراlز h«ري .اهمادختسال ة'فاضإ صحف جذامن وأ تا]لطتم تا123لا ضع[ ىدل نوكت دقو .ة]سانم ة'نمز ةHjفل لمعلا نع /ÍIفظوملا داعتبا نامضل ةددحم تا]لطتم تا123لا ىدل
www.sfcdcp.org/screen ع لوصحللy م�lلطتملا ەذه لوح تامولعملا نم د[ع لوصحللو تاy Ûإلل .جذومنلا اذه نم ةخس]ارف ناس رماوأ كاهتنا نع غالÛسÞوكس 

/. ءاق]لا[ /áرملا لامعلل حامسلا وأ ،لامعلا صحف مدع اهيف ام[ ،)COVID )rderswww.sfdph.org/healtho-19 سوHIف[ ةقلعتملا ة'حصلا اهتاهيجوتو
 مدع وأ ،لمعلا 0



  

 

 g0نلا فتاهلا ،中文،Español( 2322-701-415 وأ )ةHI/lلجنإلا ةغللا( 2311-701-415 وأ 311 مقرلا[ لصتا ،هجولا ةعنقأ بلط مدع وأ ،â0امتجالا دعا]تلا ةسرامم[ ما/Hjلالا
TTY(. !ع ظافحلا بلط كنكمy nlه ة�lكت. 


