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وس كورونا لعام    ( COVID-19) 2019مرض فير
(2020 /25 /03 ) 

 
 معلومات لك ولعائلتك 

ل  ز ي الميز
ز

 معلومات قرار البقاء ف
 موارد مجتمعية

 معلومات ألولئك المرضز 
 

 ( 512- 974- 2000)  3- 1- 1للمزيد من األسئلة أو المعلومات، يُرجي االتصال على الرقم 

 
وس كورونا المستجد )  ي أنحاء الواليات المتحدة األمريكية.  COVID-19مرض فير

( هو مرض يصيب الجهاز التنفسي والذي ينتشر من شخص آلخر ف 

وس كورونا المستجد ) وس  COVID-19وترتفع مخاطر العدوى بمرض فير ي االتصال بشخص ما معروف بأن لديه مرض فير
( بالنسبة لألشخاص وثيق 

سبيل المثال العاملير  بالرعاية الصحية أو أفراد أرسة هذا الشخص. ويتضمن األشخاص اآلخرون المعرضون  (، وهم عىل COVID-19كورونا المستجد )

وس كورونا المستجد ) ي منطقة بها انتشار لمرض فير
ي أو الذين كانوا مؤخًرا ف 

 (. COVID-19لمخاطر أعىل لإلصابة بالعدوى هؤالء الذين يعيشون ف 

وس بشكل رئيسي بير  األ  ي حدود  ينتشر الفير
ي االتصال ببعضهم البعض )ف 

ء عند سعال أو   6شخاص وثيق  ي
أقدام تقريًبا( من خالل الرذاذ التنفسي الناشر

وس كورونا المستجد ) ا أن يصاب الشخص بمرض فير
ً
ء عليه  COVID-19عطاس شخص مصاب بالعدوى. يمكن أيض ي

( من خالل لمس سطح أو شر

وس ثم لمس فمه، أو أنفه، أو حت  عينيه، وس.  الفير  ولكن ال يعتقد بأن هذا هو السبيل الرئيسي النتشار الفير

 
ز  ي مدينة أوست 

ز
 استجابة مركز الصحة العامة ف

ي مدينة أوسي   يراقب عن كثب الموقف المتطور بشعة وذلك بالتنسيق مع دائرة الخدمات الصحية بوالية تكساس ) 
(، DSHSإن مركز الصحة العامة ف 

(، ووكاالت الصحة العامة والرعاية الصحية المحلية واإلقليمية. وضع مركز الصحة العامة بمدينة  CDCوالوقاية منها )ومراكز السيطرة عىل األمراض 
وس كورونا المستجد )  (. COVID-19أوسي   خطة مكونة من خمس مراحل لتنسيق أنشطة االستجابة لفير

 
 (: األشخاص تحت المراقبة 1المرحلة األولي ) •
 (: األشخاص قيد الفحص )االختبار قيد التقدم(2الثانية )المرحلة  •
 (: الحالة المؤكدة )بدون انتشار من شخص آلخر(3المرحلة الثالثة ) •
لية(4المرحلة الرابعة ) •  (: انتشار محدود من شخص إل شخص )جهات اتصال قريبة/مي  
ي المجتمع5المرحلة الخامسة ) •

ز
 (: انتشار مستمر من شخص آلخر ف

 
ي اال 

ي منطقة ما، ويتضمن ذلك بعض األشخاص الذين ال يمكنهم التأكد من كيفية أو مكان إصابتهيعت 
وس ف  م  نتشار المجتمعي أن الناس قد أصيبوا بالفير

 بالعدوى. 
 

ا بتنشيط مركز عمليات الدائرة الخاص بنا للسماح بتحسير  تنسيق االستجابة، وتوفير مرا
ً
قبة األعراض قام مركز الصحة العامة بمدينة أوسي   أيض

كات، وال  ي الرعاية الصحية، والشر ، كما وفر المركز رسائل الوقاية ألخصائتر
/مقاطعة ترافيس من الصير  مدارس، وعامة للمقيمير  العائدين إل مدينة أوسي  

ي مدينة أوسي    
. ATCEOCمقاطعة ترافيس ) -الناس. باإلضافة إل ذلك، تم تفعيل مركز عمليات الطوارئ ف  ي

، أنشأ  و ( بشكل جزئ  ي
ي إطار التفعيل الجزئ 

ف 
ي مدينة أوسي   

ك )ATCEOCمقاطعة ترافيس ) - مركز عمليات الطوارئ ف  ( يجتمع بصفة يومية لمناقشة أي JIS( فريق تخطيط ونظام معلومات مشي 
وس كورونا المستجد ) ات لمرض فير ات وتأثير  (. COVID-19تغيير

 
اءتم تشكيل   ي األمراض المعدية وطب األطفال  لجنة استشارية للخير

اء ف  ي عشر طبيًبا من جميع أنحاء المجتمع. ومن بينهم خير
تتكون من أكير من اثت 

اتيجيات  وطب ا ، وكذلك أطباء من التعليم العالي والمدارس العامة. تختص اللجنة بتقديم توصيات وإرشادات بشأن اسي  ي
لطوارئ والطب الباطت 

ية.   التخفيف والوقاية للتجمعات الجماهير
 

 
 معلومات لك ولعائلتك 

 األعراض ومعلومات االختبار

https://austintexas.us5.list-manage.com/track/click?u=1861810ce1dca1a4c1673747c&id=5076976974&e=fe3a68e94f
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( يعانون من أمراض تنفسية متوسطة إلى شديدة مع أعراض السعال، والكحة، ضيق  COVID-19المستجد )كان المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا 

 التنفس. إذا كنت تعاني من هذه األعراض، الرجاء زيارة صفحة الويب "معلومات ألولئك المرضى".
وس كورونا المستجد  /مقاطعة ترافيس؟؟ هل يتم إجراء أي اختبار ألفCOVID-19س: كيف يتم إجراء فحوصات فير ز  راد مدينة أوست 

وس كورونا المستجد DSHS: أصبح اآلن بمقدور مختير دائرة الخدمات الصحية بوالية تكساس )ج ي أوسي   اآلن إكمال اختبار فير
. لدى  COVID-19( ف 

ي أن االختبار قيد APHمركز الصحة العامة بمدينة أوسي   )
 التقدم. وهذه ليست حاالت مؤكدة. ( حالًيا شخص أو أكير قيد الفحص، مما يعت 

بهم   يتعير  عىل األفراد الذين يعانون من أعراض أمراض الجهاز التنفسي السفىلي )أي السعال وضيق التنفس( استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص
ي أوسي    الذي سيحدد ما إذا كان هناك تشخيص معقول آخر )مثل األنفلونزا(. سوف يتشاور مزود الرعاية الصحية الم

حىلي مع مكتب الصحة العامة ف 
( إذا كان المريض  DSHSلجمع العينات إلخضاعها لالختبار من ِقبل مركز السيطرة عىل األمراض أو مختير دائرة الخدمات الصحية بوالية تكساس )

ي معايير تعريف الحالة. 
 يستوف 

رضة لإلصابة بالعدوى الشديدة؟  
ُ
 س: هل يوجد بعض األشخاص أكير ع

وس اإلنفلونزا، فإن األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن نع  ج:  عاًما و/أو لديهم ظروف صحية أساسية مثل أمراض القلب وارتفاع   70م. عىل غرار فير
وس كورونا المستجد  ة ومضاعفات فير  . COVID-19ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة ومرض السكري معرضون لخطر أكير لإلصابة بأمراض خطير

 
 . إرشادات لكبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية كامنةلصحة العامة بمدينة أوسي   بوضع اقام مركز 

 

 معلومات المدرسة ورعاية األطفال
  إغالق منشآت رعاية األطفال أو الحضانات؟س: هل سيتم 

العمل اآلمن. يجب أن  - تُعد منشآت رعاية األطفال التي تُقدم األعمال األساسية والموظفين األساسيين أعماالا أساسية وال تتأثر بقرار العمل من المنزل ج:
  تمتثل األعمال التجارية األساسية لمتطلبات التباعد االجتماعي.

أفراد أو أقل )وتعني "مستقرة" بأن األطفال العشرة أو أقل هم في نفس المجموعة    10ن حيث يجب أن تتم رعاية األطفال في مجموعات مستقرة مكونة م

ل مجموعة  كل يوم(. وال يجوز تبديل األطفال من مجموعة إلى أخرى. وإذا تم االعتناء بأكثر من مجموعة من األطفال في منشأة واحدة، يجب أن تكون ك
  مع بعضها البعض. ويجب أن يظل مقدمو رعاية األطفال مع مجموعة واحدة من األطفال فقط.في غرفة منفصلة. فال يجب أن تختلط المجموعات 

  س: هل المدارس ُمغلقة؟
 العمل اآلمن.  -تُعد المؤسسات التعليمية التي تُسهل التعلم عن بُعد أعماالا أساسية في ظل قرار العمل من المنزل  ج:

ي الخاص بمنطقتك أو جامعتك:  للحصول عىل معلومات لطفلك، قم بزيارة الموقع
وئ    اإللكي 

 
 الجامعات/الكليات K-12مناطق مدرسة   

•  Austin ISD 
•  Eanes ISD 
•  Lake Travis ISD 
•  Lago Vista ISD 
•  Leander ISD 
•  Del Valle ISD 
•  Manor ISD 
•  ugerville ISDPfl 
•  Elgin ISD 
•  Coupland ISD 
•  Round Rock ISD 
•  Marble Falls ISD 
•  Johnson City ISD 
• Dripping Springs 

 ISD 
• Hays Consolidated 

 ISD 

•  University of Texas 
•   St. Edwards University 
• Tillotson -Huston

 iversityUn 
•  Concorida University 
• Austin Community 

  College 
  

 

 مصادر إضافية 

  معلومات قرار البقاء في المنزل""  –مدينة أوستن 

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Elderly%20COVID%2019%20Infographic_FINAL.png
https://www.austinisd.org/student-health/coronavirus
https://www.eanesisd.net/coronavirus
https://www.ltisdschools.org/Page/3868
http://www.lagovistaisd.net/page/schoolnurse-Home
http://support.leanderisd.org/support/covid-19/
https://www.dvisd.net/coronavirus/
https://www.manorisd.net/Page/5291
http://www.pfisd.net/site/Default.aspx?PageID=7656
https://www.elginisd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=86&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=5439&PageID=1
https://www.couplandisd.org/
https://roundrockisd.org/coronavirus/
https://www.marblefallsisd.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=203&ViewID=ed695a1c-ef13-4546-b4eb-4fefcdd4f389&RenderLoc=0&FlexDataID=9089&PageID=1&Comments=true
https://www.jc.txed.net/
https://www.dsisdtx.us/
https://www.dsisdtx.us/
https://www.hayscisd.net/
https://www.hayscisd.net/
https://www.utexas.edu/
https://www.stedwards.edu/
https://htu.edu/
https://htu.edu/
https://www.concordia.edu/
https://www.austincc.edu/
https://www.austincc.edu/
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
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 ( K-12األمريكية )  12- إرشادات مؤقتة لمديري مدارس وبرامج رعاية األطفال ك -مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 
 (COVID-19مسح مقدم رعاية الطفل للعمليات التي تتأثر بفيروس كرونا المستجد ) -الخدمات الصحية واإلنسانية لوالية تكساس 

 
 معلومات الوقاية 

وس كورونا المستجد ) ي منع انتشار األمراض مثل األنفلونزا وفير
ز
ا؟COVID-19س: ما هي الخطوات الواجب اتخاذها للمساعدة ف

ً
نت مريض

ُ
 ( إذا ك

ي مدينة أوسي   بوضع 
 . إرشادات للمساعدة عىل منع انتشار المرض من المرض  لآلخرينج: قام مركز الصحة العامة ف 

ل باستثناء الحصول عىل الرعاية الطبية • ي المي  
  ابق ف 

ا قبل زيارة طبيبكاتصل  •
ً
  ُمسبق

  راقب أعراضك •
لك • ي مي  

  اعزل نفسك عن األشخاص والحيوانات األخرى ف 
  تجنب مشاركة المتعلقات الشخصية •
  غِط ُسعالك وعطسك •
ا • ً   نظف يديك كثير
  قم بتنظيف جميع األسطح عالية اللمس يومًيا •

وس كورونا المستج لي حت  يتم تقليل خطر  COVID-19د )يجب أن يبق  المرض  الذين تأكدت إصابتهم من فير
( المؤكد تحت احتياطات العزل المي  

 انتقال العدوى الثانوية إل اآلخرين. 
 

؟ ي حماية نفسي
 س: كيف يمكننز

 ج: يمكنك حماية نفسك بواسطة: 

 تجنب االتصال الوثيق مع الناس ممن ُيعانون من المرض.  •

 مغسولة. تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير  •

ا بالماء والصابون لمدة   • ً % كحول عل األقل  60ثانية عىل األقل. استخدم مطهر يدين قائم عىل الكحول يحتوي عىل نسبة   20اغسل يديك كثير

 إذا لم يتوفر الماء والصابون. 

وس كورونا المستجد  ي المجتمع عىل منع فير
ز
 ؟ COVID-19س: هل يساعد استخدام أقنعة الوجه ف

ي ذلك ف ج: 
، بما ف  وس  ال ُيوضي مركز السيطرة عىل األمراض األشخاص األصحاء ممن يرتدون قناًعا للوجه بحماية أنفسهم من أمراض الجهاز التنفسي ير

ي الرعاية الصحية بذلك. حيث يجب استخدام قناع الوجه من ِقبلCOVID-19كورونا المستجد 
  . فيجب عليك ارتداء قناع فقط إذا ما أوض أخصائ 

وس كورونا المستجد  وتظهر عليهم األعراض. وهذا لحماية اآلخرين من خطر اإلصابة. ويعد استخدام قناع الوجه   COVID-19األشخاص المصابير  بفير
هم من وغ للعاملير  الصحيير  أمًرا بالغ األهمية   وس كورونا المستجد ير ي أماكن قريبة COVID-19األشخاص ممن يعتنون بشخص مصاب بفير

ي   ف 
)ف 

ي مرفق للرعاية الصحية(. 
ل أو ف   المي  

 

؟  س: ما هو التباعد االجتماعي

 مدينة أوسي   التباعد االجتماعي بأنه المحافظة عىل ومراقبة مسافة انفصال تبلغ ستة أقدام عىل األقل بير  األشخاص بخالف المرور العارضج: تعرف 

 . ي
 واللحظ 

ي منع انتشار وباء اإلنفل
اتيجية تستخدم للمساعدة ف  ونزا. حيث ستعتمد  وتعرف مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها التباعد االجتماعي بأنه إسي 

مجموعة   الجهود العالمية لمكافحة وباء اإلنفلونزا هذا عىل التدخالت الصيدالنية وغير الصيدالنية. تشتمل تدابير مكافحة العدوى المجتمعية عىل

اتيجيات غير الصيدالنية المصممة للحد من انتقال وباء األنفلونزا. حيث تعمل هذه التدابير من خال
ي  متنوعة من االسي 

ل تقليل فرصة األشخاص ف 

 . وس، مما يقلل من العدد اإلجمالي لألشخاص المصابير   وبالتالي تقليل انتشار الفير
 االتصال باألشخاص المصابير 

وس كورونا لعام   اجتماعًيا. يعد التباعد المادي جزًءا بالغ األهمية من عملية منع انتشار مرض فير
ً
 . 2019التباعد االجتماعي ليس عزال

وس كورونا لعام حقائ  2019ق عن مرض فير

وس كورونا المستجد؟   س: ما هو فير

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/child-care-provider-survey-operations-impacted-covid-19
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1(1).pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html
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وس كورونا المستجد  ج:  وس المسبب لفير وسية جديدة لكورونا لم يتم تحديدها من قبل. الفير وس كورونا المستجد هو فصيلة فير ، ال  COVID-19فير
ي تنتشر عادة بير  البشر يشبه 

وسات كورونا الت  د.  فير ا، مثل نزالت الير
ً
ا خفيف

ً
 وتسبب مرض

 

وس كورونا المستجد  ي خطر للتعرض لفير
ز
؟  COVID-19س: هل أنا ف ز ي مدينة أوست 

ز
 ف

وس كورونا المستجد  ج:  ايدة عىل االنتشار   COVID-19ال يزال الخطر العام لفير ي الوقت الحالي نتيجة األدلة المي  
ي تزايد ف 

ي تكساس عىل عامة الناس ف 
ف 

ي الواليات المتحدة. 
 الشخصي من شخص إل آخر ف 

وس كورونا لعام  ي أوسي   حاالت عديدة لمرض فير
. لالطالع عىل آخر  COVID-19) 2019تلقت دائرة الصحة العامة ف  ي أوسي  

ي مقاطعة ترافيس ف 
( ف 

ي    . www.AustinTexas.gov/COVID19المستجدات لعدد الحاالت، يرجر زيارة 
للحصول عىل أحدث المعلومات حول عدد الحاالت المؤكدة ف 

 . (DSHSدائرة الخدمات الصحية لوالية تكساس )تكساس، قم بزيارة 

وس كورونا المستجد  وس المسبب لفير  ؟COVID-19س: كيف ينتشر الفير
ي   أ: 

ا )ف 
ً
ي االتصال ببعضهم بعض

وس ينتشر بشكل رئيسي من شخص إل شخص آخر. بير  األشخاص وثيق  أقدام تقريًبا(. ال يحمله   6 حدود  ُيعتقد أن الفير

ي أفواه أو أنوف األشخاص ا
ء عند سعال أو عطاس شخص مصاب بالعدوى. يمكن أن يستقر هذا الرذاذ ف  ي

لقريبير   الهواء. من خالل الرذاذ التنفسي الناشر

 . ي الرئتير 
و االنتشار من شخص إىل شخص  أو يمكن استنشاقه ف  ي أن األشخاص الذين أصيبوا بالفير

س قد اتصلوا عىل األرجح مع شخص من  يعت 

/مقاطعة ترافيس لديها أدلة عىل االنتشار من شخص إل شخص.   ، الزوج، زميل الغرفة، طفل(. مدينة أوسي  
ً
 معارفهم )مثال

؟  س: ما هو االنتشار المجتمعي

ي منطقة ما، ويتضمن ذلك بعض األشخاص الذين ال يمكنهم التأكد من كيفية أو مكا  ج: 
وس ف  ي االنتشار المجتمعي أن الناس قد أصيبوا بالفير

ن يعت 
 إصابتهم بالعدوى. 

 
 

 العمل اآلمن-معلومات قرار العمل من المنزل

لبقاء في منزلهم، مع استثناءات لألعمال واألنشطة األساسية. وعند إجراء  أصدرت مدينة أوستن ومقاطعة ترافيس قرار للصحة العامة يطلب من األفراد ا 

 أقدام على األقل.   6نشاط مسموح به، يجب على األشخاص الحفاظ على التباعد االجتماعي بمسافة قدرها 

 ما الذي تحتاج إىل معرفته 
العامة من جميع سكان مقاطعة أوستن/ترافيس تجنب النزهات غير الضرورية   إنه من الهام أن تعرف بأن هذا ليس إغالقاا إلزامياا. يطلب قرار هيئة الصحة

 (. COVID-19والبقاء في المنزل قدر اإلمكان الحتواء انتشار فيروس كرونا المستجد )

الطبيب أو الذهاب من وإلى  وال يزال األمر على ما يرام للخروج من منزلك لشراء البقالة أو الذهاب للجري أو تمشية الكلب أو شراء الدواء أو زيارة 

 العمل )إذا ما تم تحديده على أنه عمل أساسي(. 

 وثائق إضافية، تتجاوز متطلبات الهوية العادية للتنقل، ليست ضرورية للسفر إلى األنشطة أو األعمال األساسية.

 األنشطة األساسية 

مطاعم أو زيارة الحانات أو أماكن الترفيه أو الصاالت الرياضية ومراكز اللياقة  يحظر القرار األنشطة غير الضرورية مثل أية تجمعات اجتماعية أو 

لطبية أو تنزه حيوانك البدنية. يسمح القرار باألنشطة األساسية بما في ذلك الذهاب إلى متجر البقالة أو الصيدلية أو المطاعم للتيك أواي أو تلقي الرعاية ا 

 األليف.

 ة ما يلي:تتضمن أمثلة األنشطة األساسي

 الصحة والسالمة: تلقي الرعاية الصحية أو خدمات الطوارئ أو المستلزمات الطبية أو األدوية

 اللوازم والخدمات الالزمة: الحصول على مواد البقالة واألغذية، وأغذية الحيوانات األليفة، واللوازم الالزمة للبقاء في المنزل 

في األنشطة الخارجية، مثل المشي أو المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات أو الجري شريطة أن   النشاط والتدريب في الهواء الطلق: االنخراط

 يحافظ األفراد على مسافة تباعد اجتماعي بمقدار ستة أقدام على األقل

https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
http://www.austintexas.gov/COVID19
https://dshs.texas.gov/coronavirus/
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ر تشغيل البنية التحتية الحيوية للحفاظ على  العمل والخدمات األساسية: أداء العمل في األعمال األساسية، والتي تشمل كافة الخدمات الالزمة لضمان استمرا

 صحة وسالمة ورفاهية العامة 

 سرة أخرى رعاية اآلخرين: رعاية أحد أفراد األسرة أو المسنين أو القصر أو الُمعالين أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص الضعفاء اآلخرين في أ

 األعمال األساسية 
عمال التوقف عن أعمالها والبقاء في موضعها باستثناء األعمال األساسية. يجب أن تمتثل األعمال التجارية  بموجب القرار الصادر، يجب على كافة األ

 األساسية لمتطلبات التباعد االجتماعي. تشتمل األعمال األساسية: 

والعيادات، والعيادات البيطرية وخدمات الرعاية الصحية  متاجر البقالة، وأسواق المزارعين، وبنوك الطعام، والمتاجر، والمستشفيات، والصيدليات، 

  األخرى

 قد تستمر األعمال غير الضرورية في أعمالها إذا تم تنفيذ العمل في مساكنها الخاصة )أي العمل من المنزل(. 

 اسية في العمل منشآت رعاية األطفال، التي تقدم خدمات تُمكن الموظفين األساسيين من االستمرار في أداء واجباتهم األس •

 المؤسسات التعليمية، بغرض تسهيل التعلم عن بُعد  •

 محطات الوقود ومنشآت إصالح السيارات •

 البنوك والمؤسسات المالية •

 البنية التحتية الحيوية بما في ذلك الطاقة والمياه وجمع النفايات الصلبة والخدمات الحكومية األخرى •

مقدمي الخدمات األخرى الالزمة للحفاظ على السالمة، والصرف الصحي، والتشغيل األساسي متاجر األجهزة، والسباكين، والكهربائيين، و •

 للمساكن وغيرها من األعمال األساسية

 األعمال التي توفر ضروريات الحياة لألفراد المحرومين اقتصادياا ومرافق اإليواء •

 اكناألعمال التي تشحن أو توصل البقالة واألغذية والسلع مباشرة إلى المس •

 األدوار المطلوبة للقيام بأية أعمال أساسية "للحفاظ على العمليات األساسية"، والتي تشمل األمن وكشوف المرتبات واألنشطة المماثلة •

 األسئلة الشائعة 

 س: لماذا يوجد قرار البقاء في المنزل؟

انون من  يوجد هناك انتقال فيروسي كبير في المجتمع، والذي ينتشر بسهولة بين الناس. وال يعاني العديد من األشخاص المصابين به من أعراض أو يع ج:

ارهم عن  أعراض خفيفة. ولكن يمكنهم نشر الفيروس بسهولة حتى لو لم يشعروا بالمرض. بعض الذين يصابون بالفيروس، وخاصة أولئك الذين تزيد أعم

ا، وأولئك الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، والذين يعانون من حاالت طبية مختلفة، قد ينتهي بهم األمر بمضاعفات خطيرة وق 60 د عاما

  يحتاجون إلى تدخل طبي مثل األكسجين أو المساعدة في التنفس.

مر، قد يحتاج الكثير من الناس إلى عناية طبية، مما يضع ضغطاا على نظام الرعاية  وحيث أن الفيروس ينتشر بسهولة شديدة، وبدون تدخل في مثل هذا األ

نا إلبطاء انتشار الصحية. وقد ال يكون لدينا ما يكفي من األسرة أو المعدات للعناية الكافية ألصحاب األمراض الخطيرة. فمن الهام أن نبذل كل ما في وسع

نظام الرعاية الصحية لدينا. وإذا نجح األمر، فهذا يعني أنه ستكون هناك رعاية صحية متاحة ألولئك الذين   الفيروس و "تسطيح المنحنى" لتجنب إرهاق

( أو الذين يحتاجون إلى رعاية طبية طارئة للحوادث والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من  COVID-19يصابون فيروس كورونا المستجد )

  الحاالت الطبية الخطيرة.

 متى يبدأ هذا القرار؟ وكم سيطول األمر؟  س:

أبريل ما لم يتم تعديله، الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد  13مارس ويستمر حتى  24مساء الثالثاء  11:59يسري القرار في تمام الساعة  ج:

(COVID-19.في مدينة أوستن ومقاطعة ترافيس )  

 ق المفتوحة؟ س: ما الذي يُمكنني القيام به؟ ما هي المراف 

 ستظل األعمال األساسية مفتوحة. تتضمن بعض األمثلة: ج:

الطعام الرعاية الصحية: المستشفيات والصيدليات والعيادات وغيرها من خدمات الرعاية الصحية، الغذاء: متاجر البقالة وأسواق المزارعين وبنوك 

 خازن األجهزة، محطات الوقود، المنتزهات، خدمات المغاسل/غسيل المالبس.والمتاجر ومطاعم تحضير أو توصيل الطلبات، العيادات البيطرية، م

 س: هل ينطبق ذلك على األشخاص ممن يعانون من التشرد؟ 
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يتم تشجيع األشخاص ممن يعانون من التشرد على البحث عن مأوى. حيث ستستمر المدينة في العمل مع الشركاء الحكوميين والمحليين، لتعظيم  ج:

 تاحة لهؤالء األفراد. الموارد الم

  س: هل يمكنني زيارة األصدقاء والعائلة؟

لعمل تُحظر كافة التجمعات العامة والخاصة ألي عدد من األشخاص الذين يقعون خارج أسرة واحدة أو وحدة سكنية، باستثناء األنشطة األساسية وا ج:

  األساسي أو أفراد األسرة أو الوحدة السكنية.

اد األسرة أو المسنين أو القُصر أو الُمعالين أو األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو األشخاص الضعفاء اآلخرين في أسرة أخرى  وتُعد رعاية أحد أفر

  نشاطاا أساسياا وال تتأثر بالقرار.

  س: هل يُسمح لي بالسفر؟

غراض تنفيذ األنشطة يُسمح بالسفر بما في ذلك السير على األقدام أو باستخدام الدراجة أو السكوتر أو الدراجة النارية أو السيارة أو النقل العام، فقط أل ج:

اسية. ويشمل السفر األساسي االنتقال األساسية أو الذهاب للعمل في األعمال األساسية أو الخدمات الحكومية أو البنية التحتية الحيوية واحتياجات السفر األس

   من مؤسسة تعليمية، والسفر الذي تأمر به المحكمة، والسفر للخدمة الدينية البعيدة.

  س: ما هي موارد الصحة النفسية المتاحة لألشخاص الذين يعانون من التعسر والضيق؟

ا، فالمساعدةج:  متوفرة. قد تشعر بالقلق والقلق، ومشاكل النوم، أو اإلفراط في تناول الطعام، أو الحزن   احتياجاتك العاطفية مهمة، وإذا كنت قلقاا أو منزعجا

  والمزاج المكتئب. إذا كنت تعاني من أي من هذه األعراض، يُرجى التواصل مع:

  512-472-4357 (HELP لمساعدة) ساعة: 24الخط الساخن ألزمة الرعاية المتكاملة متوفر على مدار  

   741741إلى   NAMIأو أرسل  NAMI) )6264-950-800-1تحالف الوطني لألمراض العقلية:خط مساعدة ال

ا إلى   10:00من االثنين إلى الجمعة من الساعة    ETمساءا بتوقيت  6:00صباحا

   1-800-273-8255شريان الحياة الوطني لمنع االنتحار: 

  س: ماذا لو لم يكن منزلي بيئة آمنة؟ 

  لي:إذا لم يكن من اآلمن أن تبقى في المنزل، فأنت مدعو إليجاد مكان آمن آخر لإلقامة خالل سريان هذا القرار. يُرجي االتصال بالرقم التا ج:

  512-267-7233الخط اآلمن: 

  800-460-7233 هوب أليانس:

 -863-877-1 6338الخط الوطني الساخن للعنف المنزلي: 

   إذا تأثرت أعمالي التجارية وكنت بحاجة إلى مساعدة سكنية؟ س: ما الذي يجب أن أفعله

    معلومات وإحاالت لمساعدة أفراد المجتمع المتأثرين باحتياجات سكنية عاجلة: (NHCDج: تقدم تقدم إدارة إسكان األحياء وتنمية المجتمع )

لمستأجر والمالك، والتوسط في النزاعات، وتوفير ورش العمل، وتحديد مجلس مستأجري أوستن المشورة المتعلقة بعملية اإلخالء، وقضايا احيث يوفر 

    قضايا اإلسكان العادل لحل ممارسات اإلسكان التمييزية أو الحد منها.

Austin 2-1-1  ساعة يومياا. 24هو خط ساخن مجاني للخدمة االجتماعية متاح على مدار    

Aunt Bertha ل األفراد المؤهلين على الغذاء، والسكن، والنقل، والمساعدة الصحية/الطبية، والتعليمية والقانونية.هو موقع إلكتروني يقوم بتوفيق حصو    

اإللكتروني معلومات تتعلق بالمساعدة القانونية، أو منح الطوارئ لإليجار أو المرافق، أو السكن البديل، أو   Eviction Service Resourcesيوفر موقع 

    ة قصيرة األجل، أو التسكين في مأوى محلي.قسائم الفنادق الصغير

اإللكتروني معلومات حول إعادة تمويل أو تعديل قروض الرهن العقاري، أو تخفيض المدفوعات، أو   Avoiding Mortgage Foreclosureيوفر موقع 

    حلول أخرى لتجنب غلق الرهن. 

   .اب المنازل والموارد للمستأجرين( موارد ألصحNHCDلدى دائرة إسكان األحياء وتنمية المجتمع )



Arabic 

  يمكن العثور على موارد إضافية في دليل الموارد المجتمعية

   س: ما الذي ينبغي أن أفعله إذا تأثرت أعمالي التجارية ماليًا واحتجت إلى مساعدة مالية؟

يعاني أصحابها في األسابيع المقبلة. وتشمل التدريب المجاني على األعمال  خدمات لألعمال التجارية التي قد  ج: تقدم إدارة التنمية االقتصادية في أوستن

    التجارية، وموارد التخطيط للطوارئ وبرنامج إقراض الشركات العائلية.

ا أن القرار الذي اعتمدته مدAustin 3-1-1يُطلب من الشركات التي لديها أسئلة حول الطلبات الجديدة االتصال بـ  ينة أوستن يعلق كافة . ويُنصحون أيضا

  .2020مايو/آيار  1المواعيد النهائية التي يفرضها قانون مدينة أوستن، أو مرسوم، أو قاعدة، أو أي الئحة أخرى حتى 

  س: كيف سيتم إنفاذ هذا القرار؟

بمدينة أوستن. و مخالفات هذه القرارات هي   سيتم تنفيذ هذا األمر من قبل ضباط السالم ومفتشي إدارة القانون لمدينة أوستن ومكتب دائرة اإلطفاء ج:

ا. 180دوالر أمريكي أو الحبس في السجن لمدة ال تتجاوز  1,000جنحة يُعاقب عليها بغرامة ال تتجاوز    يوما

ات العامة أو الخاصة أو الداخلية  تناول الطعام في المطاعم والبارات والنوادي الليلية، صاالت األلعاب الرياضية واستوديوهات اليوجا واللياقة البدنية التجمع

 أو الخارجية 

 يُمكن االطالع على قرارات هيئة الصحة العامة بالكامل من هنا 

 معلومات حول األعمال األساسية
الضوابط التي تتطلب  يجب أن تمتثل األعمال التجارية األساسية لمتطلبات التباعد االجتماعي. وهذا يشمل أماكن البيع بالتجزئة مثل متاجر البقالة، ووضع 

   مسافة ال تقل عن ستة أقدام بين المستفيدين في طوابير االنتظار أمام وداخل المتاجر.

ا بإعداد توجيهات ألصحاب األعمال يمكن أن تساعد في منع التعرض في مكان العمل لألمراض ال تنفيسية، قام مركز الصحة العامة في مدينة أوستن أيضا

    (.COVID-19كورونا المستجد ) والتي تتضمن مرض فيروس

  ر الذاتي حيث يجب على الموظفين األساسيين االمتناع عن الحضور إلى العمل عند الوقوع في أي من المعايير التالية واتباع التوصيات األولية للحج

  إذا كان لديك عالمات أو أعراض لعدوى الجهاز التنفسي، مثل السعال وضيق التنفس أو التهاب الحلق؛ •

  درجة فهرنهايت؛ 99.6أن تعاني من حمى بدرجة حرارة أعلي من  •

( ولم تكن لديه معدات الوقاية الشخصية المناسبة  COVID-19أن تكون اتصلت بشخص لديه تشخيص مؤكد لإلصابة بفيروس كورونا المستجد ) •

(؛ أو مريض بمرض COVID-19لفيروس كرونا المستجد )(؛ قيد الفحص CDCالتي حددتها مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )

  السابقة؛  14تنفسي، في األيام الـ 

 ( "نقطة ساخنة".CDCقمت بالسفر منطقة تعتبرها منظمة الصحة العالمية أو مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) •

 
 موارد مجتمعية
 الموارد المتوفرة 

وس كورونا لعام بينما يتم تنفيذ األوامر الجديدة المت   - عىل التجمعات المجتمعية، والمطاعم والحانات، تقوم مدينة أوسي    2019علقة بمرض فير
كاء التنمية المجتمعية واالقتصادية لمساعدة األشخاص  ي مقاطعة ترافيس بتسليط الضوء عىل نطاق الخدمات المقدمة بواسطة القطاع العام ورسر
ف 

 ق  والقطاعات األخرى المحتمل تأثرهم أكير بالقيود. قطاع الخدمات، والمناسبات، والموسي
 

وس كورونا لعام  ي إطار استجابة المدينة لمرض فير
دين بغرض مشاركة المعلومات  2019وف  اتيجية المشر ي إلسي 

وئ  ، تم إعادة تصميم الموقع اإللكي 
د. لمزيد من المعلومات يرجر زيا ة مع األشخاص الذين يعانون من التشر  .www.AustinTexas.gov/Homelessnessرة الحرجة مبارسر

 
دينقدم مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها  ي  إرشادات مؤقتة لمالجر  المشر

  مقاطعة ترافيس.  -تمتثل لها مدينة أوسي      والت 
 

 خدمات المرافق   
كة  لضمان الوصول غير المتقطع للعمالء إل خدمات المرافق لقد اتخذت مدينة أوسي   خطوات . تتوفر المساعدة الفورية لجميع عمالئنا. كما تقدم رسر

، برامج متنوعة تساعد العمالء عىل متابعة فواتير مرافقهم ي تدير رعاية العمالء والفواتير لجميع مرافق مدينة أوسي  
 باستمرار:   أوسي   للطاقة، الت 

http://www.austintexas.gov/Homelessness
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhomeless-shelters%2Fplan-prepare-respond.html&data=02%7C01%7CSara.Henry%40austintexas.gov%7C55691e06860543064b8d08d7c7683e3d%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637197122835468784&sdata=SpbT9VoMA9hCd6mc1BF3H1m%2F37C%2FGNfPOKpWk6WHUu0%3D&reserved=0
https://austinenergy.com/ae/about/news/covid-19-updates
https://austinenergy.com/ae/about/news/covid-19-updates
https://austinenergy.com/ae/about/news/covid-19-updates


Arabic 

ي المرافق لتطوير خطة  خطة السداد المؤجل: ستضمن هذه الخطة حصول العمالء عىل خدمات مرافق غ • ير متقطعة بينما يتعاونون مع مندوئر

ي احتياجاتهم المالية.   ي تلتر
 طويلة األجل والت 

ودي الدخل والعمالء المعرضير  لمخاطر طبية الحصول عىل مساعدة إلعانة فورية أو مستمرة  : يمكن للعمالء محدبرامج مساعدة العمالء  •

  لفواتير المرافق للعمالء. 

ي مدينة أوسي   اعتباًرا من 
ي يمكن للعمالء من خاللها  مارس.  18يتم إغالق كال من مركزي سداد المرافق ف 

انقر هنا لمعرفة المزيد عن الطرق األخرى الت 

 سداد فاتورة مرافقهم. 

 ألية استفسارات.  512-494- 9400يمكن للعمالء السكنيير  والتجاريير  االتصال بمركز اتصال رعاية العمالء عىل رقم 

وس كورونا:   كات التالية بالتعليق المؤقت لقطع خدمة الغاز الطبيعي بسبب عدم السداد مراعاة ألزمة فير  قامت الشر

• Atmos Energy 

• nergyCenterPoint E 

• Texas Gas Service 

نت  إمكانية الوصول إىل اإلني 

كة تشارتر خدمة  ا لمدة  للنطاق ا Spectrumتقدم رسر
ً
ي الصفوف    60لعريض وإمكانية وصول للشبكة الالسلكية مجان

ي بها طالب ف 
يوًما إل األرس الت 

اك  ي عشر األول و/أو الجامعية ممن ليس لديهم اشي 
اك اتصل    100للنطاق العريض بأي مستوى خدمة حت   Spectrumاالثت  ي الثانية. لالشي 

ميجابت ف 

كيب لمنازل األرس الجديدة. 8395-488-844- 1برقم    . سيتم اإلعفاء من رسوم الي 

كة  نت AT&Tتقدم رسر ي الشهر من خالل برنامج الوصول من  10المؤهلة محدودة الدخل مقابل إل األرس  إمكانية وصول إل اإلني 
. تم  AT&Tدوالر ف 

ي وبرنامج 
ي برنامج الغداء المدرشي الوطت 

 . Head Startتمديد األهلية لألرس المشاركة ف 

 مساعدة رعاية األطفال 

ي إدارة حلول القوى العاملة عير الرقم  CCSيمكن لخدمات رعاية األطفال )
ي تقديم بعض المعلومات المتعلقة بالرعاية   512- 597-7191( ف 

المساعدة ف 

 المدعمة لألطفال وذلك لألرس المؤهلة. 

 ال إخالءات  

 .  2020أبريل   1أمر دائم يفيد بأنه لن تعقد جلسات إخالء حت    قضاة مقاطعة ترافيس  نشر 

ة األجل، أو   موارد لإلخالءتتوفر  ة قصير   لمساعدة السكان بالمشورة القانونية، أو منح طارئة لإليجار أو المرافق، أو السكن البديل، أو قسائم الفنادق الصغير

 . ي مأوى محىلي
    التسكير  ف 

اعات، وتوفير ورش العمل، وتحديد  المشورة المت مجلس مستأجري أوسي   حيث يوفر    
ي الي 

علقة بعملية اإلخالء، وقضايا المستأجر والمالك، والتوسط ف 

ية أو الحد منها.   قضايا اإلسكان العادل لحل ممارسات اإلسكان التميير 

ي منع المرض. قم بتغطية السعال والعطس بمرفقك أو بمنديل، وغسل يديك دائًما بالماء والصابون ل
ثانية، وال تلمس وجهك بدون    20مدة  المساعدة ف 

ا. 
ً
ل عندما تكون مريض ي المي  

 غسل اليدين وابق ف 

 احتياجات السكن الفورية 

موارد  معلومات وإحاالت لمساعدة أفراد المجتمع المتأثرين باحتياجات سكنية عاجلة ويتضمن ذلك  (NHCDإدارة إسكان األحياء وتنمية المجتمع )تقدم 

 . موار للمستاجرينو  لمالكي المنازل

ي معلومات حول إعادة تمويل أو تعديل قروض الرهن العقاري، أو تخفيض المدفوعات، أو   Avoiding Mortgage Foreclosureيوفر موقع 
وئ  اإللكي 

 حلول أخرى لتجنب غلق الرهن. 

ي دفع اإليجار والمرافق.  مساعدة دفع اإليجار يوفر موقع الويب التابع لـ  
 الموارد للمساعدة ف 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faustinenergy.com%2Fae%2Fresidential%2Fyour-bill%2Fcustomer-assistance-programs&data=02%7C01%7CVeronica.Samo%40austintexas.gov%7C0f0055d812224f568e7008d7ca6df0de%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637200445848781349&sdata=Rp1pry%2FNYrbeDmOWwqoZANh4VCUBFDTOiGVg1jyRe2g%3D&reserved=0
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-releases/2020/utility-walk-in-payment-centers-closing
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-releases/2020/utility-walk-in-payment-centers-closing
https://www.atmosenergy.com/
https://www.centerpointenergy.com/en-us/pages/selfid.aspx
https://www.texasgasservice.com/
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-information-spectrum-customers
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-information-spectrum-customers
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-information-spectrum-customers
https://about.att.com/pages/COVID-19.html
https://www.traviscountytx.gov/justices-of-peace
https://www.traviscountytx.gov/justices-of-peace
https://www.traviscountytx.gov/justices-of-peace
https://www-draft.austintexas.gov/page/resources-renters-help-eviction-or-displacement
https://www.housing-rights.org/
https://www-draft.austintexas.gov/department/housing
https://www-draft.austintexas.gov/department/resources-homeowners
https://www-draft.austintexas.gov/department/resources-homeowners
https://www-draft.austintexas.gov/department/resources-renters-0
https://www-draft.austintexas.gov/page/austin-my-home-avoiding-mortgage-foreclosure
http://www.austintexas.gov/page/resources-renters-help-paying-your-rentutilities
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 المساعدة الغذائية 

ي مجتمعنا. إذا كنت بحاجة إل مسا
عدة غذائية، فاتصل  توفر المخازن الغذائية المحلية والمناطق التعليمية إمكانية الوصول إل المواد الغذائية الطارئة ف 

 . 211عىل رقم  

 القوى العاملة وموارد األعمال  

ي األسابيع المقبلة. وتشمل تقدم د
ي ف 
ي قد تجد نفسها تعائ 

كات الت  ي عىل األعمال التجاريةائرة التنمية االقتصادية خدمات للشر
موارد  ، و التدريب المجائ 

كات العائليةو  التخطيط للطوارئ  . برنامج إقراض الشر

نت. عادة ما تكلف هذه الفصول  كما تتنازل إدارة التنمية االقتصادية عن رسوم در  ة عير اإلني  . يمكن للمقيمير    35وس األعمال الصغير دوالر أمريكي

نت   التسجيلوأصحاب األعمال  األي من الفئات التالية عير اإلني 
ً
 :    مجان

ي ات •
 BizAidجاه األعمال ف 

 كيف تكتب خطة عمل •

ية  •  أساسيات الموارد البشر

 أساسيات التسويق •

ة  •  حفظ الدفاتر التجارية الصغير

 إدارة التدفق النقدي الخاص بك  •

ة  •  محاسبة األعمال الصغير

ي  • اتيجر  التسعير االسي 

ي  •
اف   التمير  اإلرسر

• BizOpenنت حول متطلبات الملكية التجارية  : ندوة عير اإلني 

 ينمو عملك مع قاعدة بيانات البحوث من األلف إل الياء   •

ا برنامج تعليمي مفيد إلرشادك خالل العملية.  لجنة تكساس للقوى العاملة
ً
  حيث يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل إعانات بطالة. لديهم أيض

ي إيجاد عمل جديد. اتصل بهم عىل رقم  حلول منطقة القوى العاملة
 512-485-3792يمكن أن تساعدك ف 

 لصحية  خدمات الرعاية ا

وس كورونا )مثل السعال، والجم، وضيق النفس( ممن ليس لديهم تأمير  صجي أو مقدم  ي عىل األشخاص المصابير  بأعراض شبيهة بمرض فير
ينبع 

بفرز األشخاص عير الهاتف وتحويلهم إل    CommUnityCare. سيقوم مركز 512-978-8775– عىل الرقم  CommUnityCare رعاية، االتصال بمركز 

(. نطلب من األشخاص الذين ليس لديهم  CDCالمكان المالئم. نحن نتابع بروتوكول االستجابة الشيعة لمراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )

 من الحضور ش 
ً
وس. مقدم رعاية أن يتصلوا بالرقم المذكور أعاله بدال  خصًيا حت  يتجنبوا أي انتشار محتمل للفير

 خدمات عامة 

1-1-Austin 2  ي للخدمة االجتماعية متاح عىل مدار
 ساعة يومًيا.  24هو خط ساخن مجائ 

ي اإلجابة عن جميع األسئلة العامة لمزيد من المساعدة.  Austin 3-1-1ويعد 
  أحد الموارد المتوفرة للمساعدة ف 

ي األفراد المؤهلير  ب Aunt Berthaيطابق موقع 
وئ   الطعام والسكن والعبور والصحة/الطب والتعليم والمساعدة القانونية. اإللكي 

 

 معلومات ألولئك المرضز 
 األعراض 

 
وس كورونا المستجد )  ( يعانون من أمراض تنفسية متوسطة إل شديدة مع أعراض COVID-19كان المرض  الذين يعانون من فير

http://www.austintexas.gov/department/bizaid-business-orientation
http://www.getbackinbusinessaustin.org/
http://www.getbackinbusinessaustin.org/
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.austintexas.gov%2Fdepartment%2Ffamily-business-loan-program&data=02%7C01%7CSara.Henry%40austintexas.gov%7Ce4133336d9804a8076ea08d7ca2107c0%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637200115798855139&sdata=VAW1EMDP%2By7mP6ZAfkw5Gl0IqGL0UZ1WXKG8sFLegqU%3D&reserved=0
http://austintexas.gov/page/register-person-classes-online-classes-and-events
https://twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services#applyForBenefits
http://www.wfscapitalarea.com/
https://communitycaretx.org/
https://communitycaretx.org/
https://communitycaretx.org/
https://www.211texas.org/
https://www.austintexas.gov/department/311
https://www.auntbertha.com/
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 الحم   •

 السعال  •

ي التنفس   •
 صعوبة ف 

عدخدمات 
ُ
 الرعاية الصحية عن ب

 أو زيارة ال 
ً
مواقع  ُيشجع مقدمو الرعاية الصحية جميع المرض  ممن يعانون من أعراض تشبه أعراض األنفلونزا عىل استخدام تطبيقات الجوال أوال

وس كورونا المستجد ) ي تم إعدادها للردود حول فير
ونية الت   ارد الخدمات الصحية عن بعد.  (. من أجل سالمتك وراحتك، تتوفر مو COVID-19اإللكي 

، ُيوض باستخدام إحدى هذه ا لخدمات  فقبل تحديد موعد مع ُمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو الذهاب إل عيادة أو مركز رعاية عاجلة أو مستشق 

ي القائمة التالية.  
 أو الخدمات المماثلة ف 

•  lor Scott & WhiteBay 

o " ي أو تثبيت التطبيق عىل جهازك المحمول، ببساطة أرسل رسالة نصية بكلمة
وئ  " إل الرقم  BETTERقم بزيارة موقعهم اإللكي 

 إلرساله إل هاتفك. وال يتطلب تحديد موعد ُمسبق.  88408

•  Ascension 

o " ي لتحميل التطبيق. استخدم الكود
وئ  دوالر أمريكي لكل زيارة، وال يلزم تحديد موعد  20" مقابل HOMEقم بزيارة موقعهم اإللكي 

 ُمسبق.  

•  iveMDL 

o  . ي
ي إلنشاء حساب مجائ 

وئ   قم بزيارة موقعهم اإللكي 

•  TelaDoc 

o ( ي إلنشاء حساب أو لتحميل تطبيقهم. تعتمد تكلفة زيارة تيالدوك
وئ  طتك الصحية، حيث  Teladocقم بزيارة موقعهم اإللكي 

ُ
( عىل خ

.  49أقل من  تتكلف الرعاية اليومية   دوالر أمريكي

•  HeyDoc 

o ( كلف الزيارة الواحدة لهيدوك
ُ
ي لتحميل التطبيق. ت

وئ  .  50إل   10( المريض مابير  HeyDocقم بزيارة موقعهم اإللكي   دوالر أمريكي

•  Televero Health 

o  .ي الصحة السلوكية
 قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم لتحديد موعد الستشارة مع طبيب العناية المركزة أو أخصائ 

  ( Drive-Thruفحص الكشف ) •

o  ناك قبل التوصية
ُ
، يجب أن يتم فحصك وتوجيهك إل ه ي الوقت الحالي

ي هذه المرحلة.  ف 
نحن ال نقوم بطلب إجراء فحص الكشف ف 

 بإجراء هذا النوع من االختبارات.   

 الوصول إىل المواد األساسية 

ي العزل، قد تحتاج إل الوصول إل العنارص األساسية مثل البقالة واألدوي
ي أوسي   قائمة بالموارد الالزمة  أثناء وجودك ف 

ة. جمع مركز الصحة العامة ف 

 للمساعدة. 

 مواد غذائية/شخصية

•  HEB Curbside 

o  ا ألول مرة. الخدمة مجانية أو
ً
 دوالر أمريكي  4.95الرسوم: مجان

• Up-Walmart Pick 

•  Favor 

o  :دوالر أمريكي للمتسوق الشخصي  4.95دوالر أمريكي للتوصيل باإلضافة إل  7.95الرسوم 

•  Instacart 

o  ،ي لطلبك األول
، و  35.00دوالر أمريكي إذا كان الطلب يزيد عن  3.99الرسوم: توصيل مجائ  دوالر أمريكي إذا كان  7.99دوالر أمريكي

٪  5٪ رسوم خدمة و 5سعر كل منتج، و ٪ عىل 3دوالر أمريكي )كما أنهم يفرضون رسوًما تبلغ نسبتها  35.00الطلب أقل من  

 للحصول عىل توجيهات للسائق(

ا  ي رسر
لك أو إذا كنت بحاجة إل مساعدة ف  ء المواد الغذائية،  إذا كنت ال تقود سيارة أو لديك صديق أو عائلة أو جار يمكنه استالم العنارص وتسليمها إل مي  

جر االتصال عىل رقم   . 512- 972- 6240فير

https://www.bswhealth.com/Pages/coronavirus-information.aspx
https://ascensiononlinecare.org/landing.htm
https://www.mdlive.com/coronavirus/
https://www.teladoc.com/coronavirus/
https://heydoc.net/
https://televerohealth.com/coronavirus-consultation/
https://www.heb.com/static-page/heb-curbside-delivery
https://grocery.walmart.com/?pp=1
https://favordelivery.com/order-delivery/h-e-b-5/
https://www.instacart.com/h-e-b
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 األدوية 

•  Walgreens 

o  ا إذا كان الطلب يزيد عن
ً
 دوالر أمريكي  35رسوم التوصيل: مجان

•  CVS 

o وس كورونا المستجد )رسوم التوصيل: العد  (COVID-19يد من المواقع تتنازل عن الرسوم بسبب فير

• HEB 

•  Walmart 

o  ي )من
،  8أيام عمل(، توصيل مقابل  7إل   5الرسوم: توصيل عادي مجائ  ي

ي اليوم الثائ 
دوالر أمريكي خالل نفس  15دوالر أمريكي ف 

 الليلة 

ذا كان لديهم موقع من خالل محرك األقراص. يمكنك االتصال بالصيدلية  إذا لم يكن متوفر لدى الصيدلية الخاصة بك خاصية التوصيل، تحقق مما إ

 ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم توصيل عبوات إعادة التعبئة الخاصة بك إل موقع آخر لتوصيل متطلباتك لمرة واحدة. 

 الماليات

ي  قد تتعاون بعض البنوك معك من أجل تأخير المدفوعات المستحقة عليك. يرجر االتصال بال
بنك الخاص بك لتوجيه األسئلة. إذا كنت ترغب ف 

جر طلب إحالة مراقب الصحة العامة.   الحصول عىل مساعدة بشأن الموارد األخرى، فير

ي 
 الدعم العاطفز

ي ت
عًجا، فالمساعدة متوفرة. قد تشعر بالقلق والقلق، ومشاكل النوم، أو اإلفراط ف  ا أو مي  

ً
ناول الطعام، أو الحزن  احتياجاتك العاطفية مهمة، وإذا كنت قلق

ي من أي من هذه األعراض، ُيرجر التواصل مع: 
 والمزاج المكتئب. إذا كنت تعائ 

 512-472-4357 (HELP  المساعدة) ساعة:   24الخط الساخن ألزمة الرعاية المتكاملة متوفر عىل مدار  •

ي لألمراض العقلية:  •
   741741إل  NAMIأو أرسل  1-800-950-6264 (NAMI) خط مساعدة التحالف الوطت 

o  مساًء بتوقيت   6:00صباًحا إل  10:00من االثنير  إل الجمعة من الساعةET 

ي لمنع االنتحار  •
يان الحياة الوطت   1-800-273- 8525: رسر

 متابعة من مدير الحالة، يرجر إبالغ مراقب الصحة العامة الخاص بك. إذا كانت لديك مخاوف أو أسئلة إضافية وتريد 

https://www.walgreens.com/topic/help/shipping_returns_FAQ.jsp
https://www.cvs.com/content/delivery/faq?icid=rxdelivery-tab-faq
https://www.heb.com/static-page/article-template/H-E-B-Pharmacy-Delivery-Service
https://www.walmart.com/cp/pharmacy/5431
https://suicidepreventionlifeline.org/chat

