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 (19-معلومات حول فيروس كورونا المستجد )كوفيد
 معلومات لك ولعائلتك 

 األعراض والرعاية واالختبار 
 معلومات للشركات والصناعات 

 معلومات للمسافرين والرحالت الجوية 
 معلومات حول أمر البقاء بالمنزل 

 موارد مجتمعية: كيفية الحصول على المساعدة 
 المخاطر : إرشادات على أساس 19- كوفيدفيروس 

 

 متاح اآلن  19-الفحص المجاني لفيروس كوفيد
؟ انقر فوق الزر أدناه الستخدام هذا التقييم اإللكتروني للتسجيل الُمسبق لالختبار المجاني لك أو  19-هل تعاني من أعراض فيروس كوفيد

  أوستن.ألحد أحبائك. 

 انقر فوق زر إجراء تقييم ذاتي لبدء التسجي 

 

 ذا كنت مؤهالً للفحص. يتم تحديد األهلية من خالل األعراض وعوامل الخطر الفردية. ئلة لمعرفة ما إ أجب عن بعض األس •

 إذا كنت مؤهالً، يمكنك االشتراك لالختبار في أحد مواقعنا.   •

 سوف تتلقى تأكيدا لموعدك.   •

 .  19- التزم بموعد فحص فيروس كوفيد •

 م. أيا 10-7ستكون نتائجك متاحة على اإلنترنت في غضون  •

اجة إلى المساعدة في  إذا كنت بح 5560- 972- 512اتصل بالخط الطبي الساخن لهيئة الصحة العامة بمدينة أوستن على الرقم   •

 إكمال التقييم اإللكتروني. 

هناك خدمات   يتم تشجيع أصحاب التأمين على االتصال بمكتب الطبيب أو شركة التأمين مباشرة الختبار اإلحاالت والخيارات الخاصة. 
 شريك مركز الصحة العامة بمدينة أوستن.  CommUnityCareية إضافية من خالل اختبار مجان 

  .الحاالت للجّوال  وحة عدد إصدار ل و إصدار لوحة عدد الحاالت على أجهزة الكمبيوتروابط لزيارة اتبع هذه الر

 مساءً  6مساًء إلى  5:45يوميًا من سيتم تحديث التغييرات على البيانات في لوحة عدد الحاالت 

 . تعبئة هذا النموذج( مع األسئلة أو 2000- 974- 512)  1-1-3يرجى االتصال بالرقم 

  

https://arcg.is/0X4aWG
https://arcg.is/1nfD1b
https://austin-csrprodcwi.motorolasolutions.com/ServiceRequest.mvc/SRIntakeStep3?guid=a7dd683ca577446d93c7accad7ff2928
https://covid19.austintexas.gov/
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 . (DSHSقم بزيارة دائرة الخدمات الصحية في والية تكساس )لعرض عدد الحاالت التي تظهر في والية تكساس، 

( هو مرض يصيب الجهاز التنفسي والذي ينتشر من شخص إلى آخر في أنحاء الواليات  19- كورونا المستجد )كوفيد مرض فيروس 

االتصال بشخص ما معروف بأن مصاب   بالنسبة لألشخاص وثيقي 19- المتحدة األمريكية. وترتفع مخاطر العدوى بفيروس كوفيد

رعاية الصحية أو أفراد أسرة هذا الشخص. ويتضمن األشخاص اآلخرون  ، وهم على سبيل المثال العاملين بال19-بفيروس كوفيد

 . 19-المعرضون لمخاطر أعلى لإلصابة بالعدوى هؤالء الذين يعيشون في أو الذين كانوا مؤخًرا في منطقة بها انتشار لفيروس كوفيد

دام تقريبًا( من خالل الرذاذ التنفسي الناشئ  أق 6ينتشر الفيروس بشكل رئيسي بين األشخاص وثيقي االتصال ببعضهم البعض )في حدود  

من خالل لمس سطح أو شيء   19- عند سعال أو عطاس شخص مصاب بالعدوى. يمكن أيًضا أن يصاب الشخص بمرض فيروس كوفيد

 نفه، أو حتى عينيه، ولكن ال يعتقد بأن هذا هو السبيل الرئيسي النتشار الفيروس. عليه الفيروس ثم لمس فمه، أو أ

 بة مركز الصحة العامة في مدينة أوستناستجا
إن مركز الصحة العامة في مدينة أوستن يراقب عن كثب الموقف المتطور بسرعة وذلك بالتنسيق مع دائرة الخدمات الصحية في والية  

لية واإلقليمية.  (، ووكاالت الصحة العامة والرعاية الصحية المحCDCاألمراض والوقاية منها ) لسيطرة على (، ومراكز اDSHSتكساس )

 . 19-( خطة مكونة من خمس مراحل لتنسيق أنشطة االستجابة لفيروس كوفيدAPHوضع مركز الصحة العامة بمدينة أوستن )

 (: األشخاص تحت المراقبة 1المرحلة األولي )  •

 قيد الفحص )الفحص قيد التقدم(  (: األشخاص 2ة ) المرحلة الثاني  •

 )الحاالت( المؤكدة )بدون انتشار من شخص إلى آخر( (: الحالة  3المرحلة الثالثة ) •

 (: انتشار محدود من شخص إلى شخص )جهات اتصال قريبة/منزلية( 4المرحلة الرابعة )  •

 (: انتشار مستمر من شخص إلى آخر في المجتمع5المرحلة الخامسة )  •

بعض األشخاص الذين ال يمكنهم التأكد من كيفية   االنتشار المجتمعي أن الناس قد أصيبوا بالفيروس في منطقة ما، ويتضمن ذلك نييع

 إصابتهم أو مكان إصابتهم بالعدوى. 

وتوفير مراقبة   كما قام مركز الصحة العامة بمدينة أوستن بتنشيط مركز عمليات الدائرة الخاص بنا للسماح بتحسين تنسيق االستجابة، 

ن الصين، كما وفر المركز رسائل الوقاية ألخصائي الرعاية الصحية،  األعراض للمقيمين العائدين إلى مدينة أوستن/مقاطعة ترافيس م

 مقاطعة ترافيس. -والشركات، والمدارس، وعامة الناس. وكذلك تفعيل مركز عمليات الطوارئ في أوستن

 التجمعات

 في مكان واحد.   19-كوفيدنه ثالث حاالت إيجابية أو أكثر مصابة بفيروس مدينة أوستن التجمع على أيحدد مركز الصحة العامة ب 

  19يوليو، كانت هيئة الصحة العامة بمدينة أوستن تحقق أو تقوم بنشاط بالتحقيق في مجموعات من الحاالت في  17يونيو،  5اعتباًرا من 

  ونهر  IH-35مقاطعة ترافيس. تنقسم مواقع المجموعات أدناه إلى أرباع حسب منشأة رعاية طويلة األجل في مدينة أوستن ب  46

 كولورادو. 

 مجموعات  13  -الشمال الغربي  •

 مجموعة  6  -الشمال الشرقي  •

 مجموعات  25 - الجنوب الغربي  •

 مجموعة واحدة  -الجنوب الشرقي   •

 

 

 يراالستشافريق الخبراء 
هم خبراء في األمراض المعدية  اثني عشر طبيبًا من جميع أنحاء المجتمع. ومن بين  تم تشكيل لجنة استشارية للخبراء تتكون من أكثر من

وطب األطفال وطب الطوارئ والطب الباطني، وكذلك أطباء من التعليم العالي والمدارس العامة. تختص اللجنة بتقديم توصيات  

 وإرشادات بشأن استراتيجيات التخفيف والوقاية للتجمعات الجماهيرية. 

https://www.dshs.texas.gov/news/updates.shtm#coronavirus
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 ق مدينة أوستن مرفق/والية تكساسمراف إغالق
فتح المرافق  . سيتم تحديث هذه القائمة أثناء إغالق أو إعادة ( PDFيات أو تم إغالقها )مرافق مدينة أوستن بتغيير العملقام عدد من 

 األخرى. 

، وأصدر إعفاءات للمساعدة في التخفيف من آثار فيروس  تح تكساستكساس التي تساعد تكساس: تقرير الحاكم لفقام حاكم تكساس بنشر 

 فيما يتعلق باإلعفاءات الحالية.  قائمة بموارد ومعلومات الوالية قدم مكتب العمدة  . ي 19-كوفيد

 كم وقواعد الطوارئأوامر التح
 . 19-ير فيروس كوفيد رض إجراءات محددة تهدف إلى إبطاء االنتشار وتقليل تأث تم إصدار عدد من أوامر التحكم وقواعد الطوارئ التي تف

 األوامر الحالية 
   2020يوليو   14  -قرار تدابير الرقابة الشخصية في الحرم المدرسي  

 2020يوليو   14  -  003- 20200709قرار قواعد هيئة الصحة رقم  

 2020يوليو  2  -ابق في المنزل، ارتد قناًعا، وُكن آمنًا 

 2020يونيو  26ابق في المنزل، ارتد قناًعا، وُكن آمنًا في  

 2020يونيو  25  -يونيو   26( ليوم الجمعة الموافق  19تم وضع موعد تحديث برنامج لوحة القياس لفيروس )كوفيد  

 2020يونيو   25 - افيس( )مقاطعة تر قرار تجمعات األفراد 

 2020يونيو   22 -  ابق في المنزل، وارتد قناًعا، وُكن آمنًا )أوستن( 

 2020يونيو  18  - )مقاطعة ترافيس(  سياسات الصحة والسالمة اإللزامية للكيانات التجارية 

   2020يونيو   17  -)أوستن(  سياسات الصحة والسالمة اإللزامية لموظفي األعمال والمستفيدين

 2020يونيو  15  -، )أوستن(  اذ األرواح()البقاء في المنزل، وإنق 19ادئ التوجيهية والنظام الوقائي لفيروس كوفيد  المب 

 2020يونيو   15 - )مقاطعة ترافيس(   11-2020لعام   19القرار والمبادئ التوجيهية للوقاية من فيروس كوفيد  

 2020يونيو  11 –  إلخالء )مقاطعة ترافيز(اإلشعارات با الخاص بتمديد اإلشعار

 2020مايو   29  – العمل بأمان –أمر البقاء في المنزل 

 2020مايو  8  -العمل بأمان )مقاطعة ترافيز(  –أمر البقاء في المنزل 

 2020مايو   7 –  المتعلق بتمديد إشعارات اإلخالء )أوستن(مر األ

 2020مايو  7  – األمر المتعلق بتمديد إشعارات اإلخالء )مقاطعة ترافيز( 

 2020مايو  5  –   يصدر الحاكم أبوت أمرا بتمديد فتح بعض األعمال واألنشطة التجارية 

 2020أبريل   20 -أمر ضبط محدث إلجراءات األشخاص المعرضين للخطر في مرافق الرعاية طويلة المدى و/أو دور التمريض

 2020إبريل   13  -)أوستن(   العمل بأمان - أمر البقاء في المنزل 

 2020إبريل  13 - )مقاطعة ترافيس( العمل بأمان - أمر البقاء في المنزل 

  2020مارس    21  -)أوستن(   أمر ضبط التجمعات الجماهيرية والبنية التحتية الحرجة 

  2020مارس  21 - )مقاطعة ترافيس(  أمر ضبط التجمعات الجماهيرية والبنية التحتية الحرجة 

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/City%20of%20Austin%20Facilities_0601.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/OpenTexas-Report.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/OpenTexas-Report.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/OpenTexas-Report.pdf
https://gov.texas.gov/coronavirus
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Eviction%20Order%202020.06.11.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Order%20No.%2020200529-012%20Stay%20Home-Work%20Safe.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/TC%20Stay%20Home-Work%20Safe%20Order%202020.05.08.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Order%2020200507-010.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Corrected%20TC%20Eviction%20Order%202020.05.08.pdf
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-to-expand-openings-of-certain-businesses-and-activities
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID19%20Control%20orders%20long%20term%20care%20facilities%204-22-2020.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/document_96DEBEEC-E581-05E0-8A3D444404948A84.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Travis%20County%20-%20Stay%20Home-Work%20Safe%20Order%20-%2004-13-2020.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/COA_PUBLIC-%23337770-v2-Order_No__20200321-006_-_Notice_relating_to_Social_Gatherings_of_More_than_10_People.PDF
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Travis%20County%203-20-2020%20-%20County%20Order%20Gathering%20of%2010%20or%20greater%20-%20No%202020-04.pdf
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 0202مارس   20 - )أوستن(  أمر ضبط الحانات والمطاعم والتجمعات

 آخر المستجدات
  تمت إضافة المزيد من اللغات إلى نموذج التسجيل في االختبار العام لهيئة الصحة العامة في مدينة أوستن 2020يوليو   16

  والمجتمع األمريكي األفريقي 19المنتدى االفتراضي: كوفيد   2020يوليو   15

   ارئ تصدر هيئة الصحة المحلية قواعد وقوانين الطو  2020يوليو   14

  العامة والخاصة 19أطلقت هيئة الصحة العامة بمدينة أوستن تطلق خريطة مواقع اختبار فيروس كوفيد   2020يوليو   14

  مقياس تأكسج نبضي على المجتمع 1000ة العامة بمدينة أوستن توزيع هيئة الصح  2020يوليو   10

لصحي لفيروس  رافيس يطلب آراء المجتمع حول خطة عمل اإلنصاف امقاطعة ت  - فريق المجابهة التينيكس بمدينة أوستن  2020يوليو  9

  19كوفيد 

  إلى مواقع اختبار األحياء  19توسع هيئة الصحة العامة بمدينة أوستن اختبار كوفيد  2020يوليو  7

  تم إجراء تعديالت على بيانات قبول المستشفى الجديدة 2020يوليو  7

  إلى بوابة هيئة الصحة العامة بمدينة أوستن على شبكة اإلنترنت Bastrop COVID-19ر تمت إضافة موقع اختبا 2020يوليو  6

  عززت أوامر مدينة أوستن بمقاطعة ترافيس من خالل إرشادات اإلنفاذ الجديدة للحاكم 2020يوليو  3

  19وس كوفيد قامت مدينة أوستن بتعديل عمليات إدارة المدينة في ضوء الزيادات في حاالت فير  2020يوليو  2

  قامت مدينة أوستن بمقاطعة ترافيس بإرسال تنبيه الطوارئ  2020يو يول 1

  قامت مدينة أوستن بمقاطعة ترافيس بإرسال تنبيه الطوارئ  2020يوليو  1

مباشرة مع التأمين للبحث عن خيارات أخري إلجراء   CommUnityCareهيئة الصحة العامة بمدينة أوستن و  2020يوليو  1

  ختباراتاال

  تمت مراجعة مخطط المبادئ التوجيهية القائمة على المخاطر في هيئة الصحة العامة بمدينة أوستن، 2020يونيو  30

 19مقاطعة ترافيس االتصال أعاقت بسبب انتقال واسع لفيروس كوفيد  -تتبع قدرات االتصال بمدينة أوستن 2020يونيو  30

  شخص  100ة لحظر التجمعات في الهواء الطلق ألكثر من اطعة ترافيس المنقحقرارات مدينة أوستن مق،  2020يونيو  26

يظهر اختبار التمريض المنزلي انخفاض معدل إيجابية الفيروس لكل من المقيمين والموظفين في المرافق التي ال  ،  2020يونيو  25

  يوجد بها تفشي معروف

  يونيو 26افق  ر يوم الجمعة، الموالمقر 19تحديث برنامج لوحة عرض كوفيد   2020يونيو  25

  19تحث مقاطعة أوستن ترافيس على الحذر، ومتطلبات تغطية الوجه مع استمرار ارتفاع عدد حاالت كوفيد   2020يونيو  23

   المقرر ليوم الخميس 19تحديث برنامج لوحة عرض كوفيد   2020يونيو  17

 رحلة الرابعة مقاطعة ترافيس الم -تدخل مدينة أوستن  2020يونيو  15

 2020يونيو   -  19منتدى المجتمع الالتيني االفتراضي: معًا في مواجهة كوفيد   2020نيو يو 15

 2020يونيو   5  –  19-الشتراك في اختبار مجاني خاص بكوفيد تم تشجيع المشاركين من التجمعات الكبيرة على تسجيل ا

 2020يونيو  4 –  يقوم مركز الصحة العامة بمدينة أوستن بإجراء تغييرات في كيفية تحديد حاالت المتعافين

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/COA%20Order%2020%20Mar%202020.pdf
http://austintexas.gov/news/participants-large-gatherings-encouraged-sign-free-covid-19-test
http://austintexas.gov/news/participants-large-gatherings-encouraged-sign-free-covid-19-test
http://www.austintexas.gov/news/austin-public-health-makes-changes-how-recovered-cases-are-determined
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 2020يونيو   2 –  على الفئات الضعيفة من السكان 19-التدابير المقرر اتخاذها بغية معالجة آثار فيروس كوفيد 

 2020مايو   29  –  العامة بمدينة أوستن بنشر مؤشرات جديدة ورئيسية خاصة بعرض لوحة المعلومات يقوم مركز الصحة

  – مر "البقاء في المنزل، العمل بأمان" مع إضافة استثناءات عمليات إعادة الفتح اإلضافية الخاصة بالحاكم  قامت مدينة أوستن بتمديد أ

 2020مايو   29

 2020مايو   29  – ات بمدينة أوستن مع القيام بعمليات معدلة  من المقرر أن تستأنف العديد من اإلدار

 2020مايو   28  –  19-ادات إلعادة فتح االقتصاد المحلي في ظل جائحة كوفيديعلن موظفو المجالس المحلية والبلدية والصحة عن إرش

 2020مايو  20 –  تكساس في وسط  19-يساعد مركز الصحة العامة بمدينة أوستن على التوسع في اختبارات كوفيد

  عن طريق عمليات  19- بمدينة أوستن بتحسين لوحة معلومات جهاز التتبع الخاص بحاالت كوفيدمركز الصحة العامة من المقرر أن يقوم 

 2020مايو   16  – التحديث

 2020مايو  13 – 19- على المخاطر لمساعدة المجتمع على البقاء بأمان أثناء جائحة فيروس كوفيدديدة القائمة اإلرشادات الج

 2020مايو   8 19- المجتمع على االستمرار في مكافحة فيروس كوفيد يقوم القادة في مقاطعة ترافيز بأوستن بجث 

  

http://www.austintexas.gov/news/measures-planned-address-impact-covid-19-vulnerable-populations
http://www.austintexas.gov/news/austin-public-health-rolls-out-new-key-indicators-staging-dashboard
http://www.austintexas.gov/news/city-austin-extends-stay-home-work-safe-order-adding-governors-additional-reopenings-exceptions
http://www.austintexas.gov/news/city-austin-extends-stay-home-work-safe-order-adding-governors-additional-reopenings-exceptions
http://www.austintexas.gov/news/city-austin-extends-stay-home-work-safe-order-adding-governors-additional-reopenings-exceptions
http://www.austintexas.gov/news/several-city-austin-departments-resume-modified-operations
http://www.austintexas.gov/news/several-city-austin-departments-resume-modified-operations
http://www.austintexas.gov/news/several-city-austin-departments-resume-modified-operations
http://www.austintexas.gov/news/local-city-county-and-health-officials-announce-guidelines-reopen-local-economy-amid-covid-19-pandemic
http://www.austintexas.gov/news/local-city-county-and-health-officials-announce-guidelines-reopen-local-economy-amid-covid-19-pandemic
http://www.austintexas.gov/news/austin-public-health-helps-expand-covid-19-testing-central-texas
http://www.austintexas.gov/news/austin-public-health-improve-covid-19-case-tracker-dashboard-updates
http://www.austintexas.gov/news/austin-public-health-improve-covid-19-case-tracker-dashboard-updates
http://austintexas.gov/news/new-risk-based-guidelines-help-community-stay-safe-during-covid-19-pandemic
http://austintexas.gov/news/new-risk-based-guidelines-help-community-stay-safe-during-covid-19-pandemic
http://www.austintexas.gov/news/austin-travis-county-leaders-urge-community-continue-fight-against-covid-19
http://www.austintexas.gov/news/austin-travis-county-leaders-urge-community-continue-fight-against-covid-19
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 معلومات لك ولعائلتك
 األعراض ومعلومات الفحص

 متاح اآلن   19- الفحص المجاني لفيروس كوفيد

 ؟  19-فيروس كوفيدمن أعراض هل تعاني 

 المعلومات.  يُرجى الرجوع إلى صفحة األعراض واالختبار والرعاية للحصول على المزيد من

 أغطية الوجه
إلى األعراض. نظًرا ألن الشخص المصاب يمكن أن ينقل الفيروس   19-تفتقر نسبة كبيرة من األفراد المصابين بفيروس فيروس كوفيد

أي أعراض، فإن تغطية أنف وفم الشخص عندما يكون خارج منزلك أو مكان إقامتك ضروري للمساعدة في منع  إلى اآلخرين قبل ظهور 

( وهيئة الصحة في مقاطعة أوستن  CDC. هذا يتفق مع نتائج مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) 19- تشار فيروس كوفيدان 

 ترافيس.  

دين، حيث تظل هذه خطوات مهمة إلبطاء انتشار  أقدام اجتماعيًا وغسل الي  6اظ على مسافة  إن ارتداء غطاء للوجه ليس بديالً عن الحف

 ( واألقنعة الجراحية واستخدامها فقط من قبل المتخصصين الطبيين والمستجيبين األوائل. N95جز الدرجة الطبية )الفيروس. يجب ح

(، الصينية التقليدية  PDF(، الصينية المبسطة ) PDF(، اإلسبانية ) PDF)يتوفر نشرة قابلة للطباعة على أغطية الوجه باللغة اإلنجليزية  

(PDF ( الفيتنامية ،)PDFالكور ،) ( يةPDF ( البورمية ،)PDF ( األردية ،)PDF .)عربي( ) 

 المتطلبات
وشاح أو باندانا   يجب على جميع األشخاص فوق سن العاشرة ارتداء شكل من أشكال التغطية على أنفهم وفمهم، مثل قناع محلي الصنع أو

 أو منديل، عندما:   

 الدخول إلى أو داخل أي مبنى مفتوح للجمهور  •

 ل العام أو سيارات األجرة أو ركوب األسهم   استخدام وسائل النق •

 ضخ الغاز   •

 ال يمكن الحفاظ على المسافة الخارجية والبعد ستة أقدام بشكل ثابت بين الشخص واألفراد خارج أسرتهم   •

 ت التالية: الوجه في الحاالال يلزم تغطية 

 الركوب في مركبة شخصية  •

 وحده في مكان واحد منفصل  •

 بحضور أفراد آخرين من أسرتهم أو محل إقامتهم فقط   •

إن القيام بذلك يشكل خطًرا أكبر على الصحة العقلية أو البدنية أو السالمة أو المخاطر األمنية مثل أي شخص يعاني من   •

 للوعي أو عاجًزا أو غير قادر على إزالة الغطاء بدون مساعدة  صعوبة في التنفس، أو فاقًدا

 يتناول الطعام  •

 يتحمل آباء وأولياء أمور األطفال دون سن العاشرة مسؤولية إخفاء األطفال بشكل مناسب عندما يكونون خارج محل إقامتهم. 

 نصائح
 يجب أن تكون أغطية الوجه القماشية: 

 آمنة ولكنها مريحة على جانب الوجه  •

 آمنة برباط أو حلقات على األذن  •

 تتضمن طبقات متعددة من القماش  •

 بالتنفس بدون قيود تسمح  •

 يمكن غسلها وتجفيفها آليًا بدون تلف أو تغيير الشكل  •
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 برامج تعليمية
 ابحث عن ثالثة تصميمات لألقنعة أدناه: 

 تغطية سريعة للتي شيرت بدون خياطة

 المواد المطلوبة: تي شيرت، مقص 

 

 

 ه من باندانا الوج تغطية

 مربع(، فلتر قهوة، أربطة مطاطية )أو أربطة شعر(، مقص المواد المطلوبة: باندانا )أو قماش 

 

 

 طي جانبي للوسط مع الشد 

بوصات من المطاط )أو أشرطة مطاطية، خيط، شرائط من القماش،   6بوصات من نسيج قطني، قطعتين  6× 10المواد: مستطيالن مقاس 

 شعر(، إبرة وخيط )أو دبوس بوبي(، مقص، ماكينة خياطة أو روابط  
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 األسئلة الشائعة
 س: لماذا تحتاج إلى ارتداء أغطية الوجه المصنوعة من القماش؟ متى يجب ارتداؤها؟ 

نقل  إلى األعراض. نظًرا ألن الشخص المصاب يمكن أن ي   19-ج: تفتقر نسبة كبيرة من األفراد المصابين بفيروس فيروس كوفيد

تغطية أنف وفم الشخص عندما يكون خارج منزلك أو مكان إقامتك ضروري  الفيروس إلى اآلخرين قبل ظهور أي أعراض، فإن 

( وهيئة الصحة في  CDC. هذا يتفق مع نتائج مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )19-للمساعدة في منع انتشار فيروس كوفيد

 مقاطعة أوستن ترافيس.  

ال التغطية على أنفهم وفمهم، مثل قناع محلي الصنع أو وشاح أو باندانا األشخاص فوق سن العاشرة ارتداء شكل من أشك ى جميعيجب عل

 أو منديل، عندما:   

 الدخول إلى أو داخل أي مبنى مفتوح للجمهور  •

 استخدام وسائل النقل العام أو سيارات األجرة أو ركوب األسهم    •

 ضخ الغاز   •

 ابت بين الشخص واألفراد خارج أسرتهم  فة الخارجية والبعد ستة أقدام بشكل ث اظ على المساال يمكن الحف •

 يتحمل آباء وأولياء أمور األطفال دون سن العاشرة مسؤولية إخفاء األطفال بشكل مناسب عندما يكونون خارج محل إقامتهم. 

 س: من ال يجب أن يلبس أغطية الوجه القماشية؟ 

الذين تقل أعمارهم عن سنتين، أو أي شخص يعاني من صعوبة في  لى وجوه األطفال الصغار ية الوجه القماشية عج: ال ينبغي وضع أغط

 التنفس، أو فاقد الوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة الغطاء بدون مساعدة. 

 القماش؟  أقدام على األقل من الناس إذا كنت ترتدي غطاء وجه من  6س: هل ما زلت بحاجة للبقاء على بعد  

. ال يزال  COVID-19لقماشية إجراًء إضافيًا للصحة العامة يجب على الناس اتخاذه للحد من انتشار ج: نعم. يُعد ارتداء أغطية الوجه ا

أقدام على األقل من األشخاص اآلخرين )االبتعاد الجسدي( خارج المنزل، وممارسة التنظيف المتكرر لليدين   6عليك البقاء على بعد 

طاء وجه القماش حماية مرتديها، ولكنه قد يمنع انتشار الفيروس من مرتديها إلى  راءات الوقائية اليومية األخرى. ال يُقصد بغواإلج

 اآلخرين. 

 س: ما نوع أغطية الوجه القماش التي يجب ارتداؤها؟ 

عة بتكلفة منخفضة، مثل مناديل األطباق  ج: يمكن صنع أغطية الوجه القماشية من األدوات المنزلية أو صنعها في المنزل من مواد شائ 

غير متوفرة ويجب حجزها للعاملين في مجال   N95ف األطباق والقمصان القديمة واألوشحة. إن األقنعة الجراحية وأجهزة التنفس ومناش

 الرعاية الصحية أو غيرهم من المستجيبين الطبيين األوائل.

 ؟ س: هل يجب غسل أغطية القماش أو تنظيفها بانتظام

 ة االستخدام. ج: نعم. يجب غسلها بشكل منتظم وفقًا لوتير

 س: كيف يمكن تعقيم/تنظيف غطاء القماش بأمان؟ 

ج: يجب أن تكون الغسالة كافية لغسل غطاء الوجه بشكل صحيح.  اتبع اإلرشادات من مركز السيطرة على األمراض لمزيد من  

 لتنفس.  التفاصيل  حول إزالة التلوث وإعادة استخدام أجهزة ا

 عمل من القماش بأمان؟ س: كيف يمكن إزالة غطاء الوجه المست

 ج: يجب أن يحرص األفراد على عدم لمس أعينهم وأنفهم وفمهم عند إزالة غطاء وجههم وغسل أيديهم فوًرا بعد اإلزالة. 

 س: ماذا لو لم يكن لدي غطاء للوجه؟

 طية وجهك. الخاصة بنا والتي يمكن أن تساعدك في عمل تغ ج: لدينا تعليمات خطوة بخطوة في قسم البرامج التعليمية

 س: ماذا سيحدث إذا ذهبت إلى األماكن العامة بدون تغطية وجه؟ 
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يذ ج: نطلب االمتثال الطوعي من جميع أفراد مجتمعنا. يجب ارتداء أغطية الوجه أثناء القيام باألنشطة األساسية. إذا لزم األمر، سيتم تنف

 سم شرطة أوستن.هذا األمر من قبل ق

 ص بدون غطاء وجه؟ س: كيف يمكنني اإلبالغ عن شخ 

ج: إن أفضل طريقة لتطبيق هذا األمر هي من خالل المسؤولية الشخصية وجهود المجتمع الرتداء أغطية الوجه أثناء أداء األنشطة  

بالغ عن شخص ينتهك أمر تغطية الوجه عن  األساسية. ستبذل الجهود أوالً لتعليمك ومساعدتك على االمتثال لهذا المرسوم. يمكنك اإل

أو عن طريق تقديم تقرير. إذا لزم األمر، سيتم تنفيذ هذا المرسوم من قبل قسم شرطة أوستن وقد يؤدي إلى   311االتصال برقم  طريق 

 يوًما.  180ة ال تتجاوز  دوالر أو الحبس في السجن لمد 1000االقتباس. تكون مخالفات هذا األمر جنحة يعاقب عليها بغرامة ال تتجاوز 

 ة إذا لم يكن لدي قناع؟  س: هل ستوقفني الشرط

ج: نحن نعتمد على جهد المجتمع لالمتثال لنظام تغطية الوجه. ستطلب إدارة شرطة أوستن من المجتمع ارتداء أغطية الوجه أثناء قيامهم  

 باألنشطة األساسية. 

 رعاية األطفال والمدارس
   19-ألوصياء خالل كوفيد م الصيفي ألولياء األمور/ادليل رعاية األطفال والمخي

والمساعدة    19-يقوم مجلس الصحة العامة في أوستن بتقديم التوصيات التالية للوالدين وأولياء األمور من أجل تقليل انتشار فيروس كوفيد 

 يمكن طباعته باللغات التالية:  PDFلمعلومات في شكل منشور  في الحفاظ على أمن العاملين واألطفال والعائالت. تتوفر هذه ا

البورمية  ،(PDFالكورية )، (PDFالفيتنامية )، (PDFالصينية التقليدية)، (PDFالصينية المبسطة ) ، (PDFاإلسبانية ) ، (PDFاإلنجليزية ) 

(PDF) ، ( األورديةPDF) ،( العربيةPDF ) . 

األطفال  األساسيين؟ هل هناك حدود تتعلق بعدد س: هل يعني هذا أنه خاص بمرافق رعاية الطفل؟ هل يسمح بفتح ذلك للعمال غير 

 و/أو المعلمين؟ 

لم تعد منطقة العاصمة الخاصة بحلول القوى العاملة تقبل الطلبات الخاصة برعاية الطفل والمتعلقة بالعمال األساسيين. يمكن للمقيمين 

. إذا كانت لديكم أي أسئلة، يرجى  تعبئة نموذج الطلب الموجود في قائمة االنتظار الذين يرغبون في تقديم طلب خاص برعاية األطفال 

أو عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان   5وتحديد الخيار رقم  512- 549- 4976االتصال بحلول القوى العاملة على هاتف رقم 

ccsaustin@wfscapitalarea.com . 

  

ن  أعيد اآلن افتتاح مرافق رعاية الطفل لجميع العائالت، وستقوم لجنة القوى العاملة في تكساس بإعادة العمل بالشرط الخاص بتلقي الوالدي 

. يمكن اإلعفاء من هذه  2020و  يوني  1والمتعلقة باألطفال بدًءا من    للمساعدات المالية من أجل دفع حصة من التكاليف الخاصة بهم

 ف، وذلك على أساس كل حالة على حدة، إذا كان الوالدان ال يزاالن غير قادرين على الوفاء بهذا االلتزام المالي. التكالي 

 س: هل المدارس مغلقة؟ 

العمل اآلمن. يمكن العثور على   - أعمااًل أساسية في ظل قرار العمل من المنزل ج: تُعد المؤسسات التعليمية التي تُسهل التعلم عن بُعد 

 علومات حول المدارس على مواقع المناطق: مزيد من الم

 الجامعات/الكليات المناطق التعليمية للمدارس حتى الصف الثاني عشر 

• Austin ISD  
• Eanes ISD  
• Lake Travis ISD  
• Lago Vista ISD  
• Leander ISD  
• Del Valle ISD  
• Manor ISD  
• Pflugerville ISD  
• gin ISDEl  

•  University of Texas 
•   St. Edwards University 
•  Tillotson University-Huston 
•  Concorida University 
• Austin Community College 

 

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Childcare%20and%20Summer%20Camp%20Guidance%20for%20Parents_Guardians%20V2.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Childcare%20and%20Summer%20Camp%20Guidance%20for%20Parents_Guardians%20V2%20Spanish.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/164320_Childcare%20and%20Summer%20Camp%20Guidance%20for%20Parents_Guardians%20V2_Simplified%20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/164320_Childcare%20and%20Summer%20Camp%20Guidance%20for%20Parents_Guardians%20V2_Traditional%20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/164320_Childcare%20and%20Summer%20Camp%20Guidance%20for%20Parents_Guardians%20V2_Vietnamese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Childcare%20and%20Summer%20Camp%20Guidance%20for%20Parents_Guardians%20V2__Korean.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Childcare%20and%20Summer%20Camp%20Guidance%20for%20Parents_Guardians%20V2_Burmese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Childcare%20and%20Summer%20Camp%20Guidance%20for%20Parents_Guardians%20V2_Burmese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Childcare%20and%20Summer%20Camp%20Guidance%20for%20Parents_Guardians%20V2_Urdu.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Childcare%20and%20Summer%20Camp%20Guidance%20for%20Parents_Guardians%20V2_AR.pdf
http://www.wfscapitalarea.com/General-Forms/applications
mailto:ccsaustin@wfscapitalarea.com
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.utexas.edu/
https://www.stedwards.edu/
https://htu.edu/
https://www.concordia.edu/
https://www.austincc.edu/
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• Coupland ISD  
• Round Rock ISD  
• Marble Falls ISD  
• Johnson City ISD  
• ing Springs ISDDripp  
• idated ISDHays Consol  

 

 مصادر إضافية 

 معلومات قرار البقاء في المنزل" " – مدينة أوستن  •
 حماية عائلتك  –( CDCمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها )  •
• CDC  -  2019أمراض األطفال وفيروس كورونا المستجد (19-COVID ) 
• CDC  -  المدارس وأماكن العمل ومواقع المجتمع 
• CDC  -  19روس في  حول تحدث مع أكفالك-COVID 
• CDC  -  دليل معاهد التعليم العالي 

 الحماية
 يًضا؟ إذا ُكنت مر 19- وفيداألنفلونزا وفيروس ك س: ما هي الخطوات الواجب اتخاذها للمساعدة في منع انتشار األمراض مثل 

 ج: قام مركز الصحة العامة في مدينة أوستن بوضع إرشادات للمساعدة على منع انتشار المرض من المرضى لآلخرين.  

 ابق في المنزل فيما عدا الحصول على الرعاية الطبية  •

 اتصل ُمسبقًا قبل زيارة طبيبك  •

 راقب أعراضك   •

 رى في منزلك  خاص والحيوانات األخاعزل نفسك عن األش •

 تجنب مشاركة المتعلقات الشخصية مع اآلخرين   •

 غِط ُسعالك وعطسك    •

 نظف يديك كثيًرا  •

 قم بتنظيف جميع األسطح متكررة التالمس يوميًا    •

قليل خطر انتقال  المؤكد تحت احتياطات العزل المنزلي حتى يتم ت  19-يجب أن يبقى المرضى الذين تأكدت إصابتهم من فيروس كوفيد 

 خرين. دوى الثانوية إلى اآلالع

 س: كيف يمكنني حماية نفسي؟ 

 ج: يمكنك حماية نفسك من خالل اتخاذ التدابير التالية:  

 تجنب االتصال الوثيق مع الناس ممن يُعانون من المرض.   •

 تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير مغسولة.   •

%  60قل. استخدم مطهر يدين قائم على الكحول يحتوي على نسبة ثانية على األ 20اغسل يديك كثيًرا بالماء والصابون لمدة  •

 كحول عل األقل إذا لم يتوفر الماء والصابون. 

 ؟ 19س: ماذا علي أن أفعل إذا كنت أعيش مع شخص مصاب بكوفيد 

بغض النظر عن   عاًما وأي شخص، 65ب عليك حماية أولئك األكثر ضعفًا في منزلك. وهذا يشمل األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  يج

 . 19العمر، يعاني من حاالت طبية كامنة. هم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض شديدة من كوفيد 

 اد األسرة كما لو كانوا هم أنفسهم أكثر عرضة للخطر. إذا كانت أسرتك تضم فرًدا واحًدا ضعيفًا، فيجب أن يتصرف جميع أفر

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.hayscisd.net/
http://www.austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://www.austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://www.austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fprotect-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fchildren.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Ftalking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Ftalking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
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 فصل أحد أفراد األسرة المريض: 

خاصة أحبائه، في حين أن عضو األسرة هذا تظهر عليه أعراض. يستطيع  أحد أفراد األسرة، ب  قد يكون من الصعب فصل  •

 للحجر الصحي. إذا كانوا بحاجة إلى مكان   311مقاطعة  ترافيس االتصال برقم   -سكان مدينة أوستن

ين، فحاول فصلهما عن  قم توفير غرفة نوم وحمام منفصلين للمريض إن أمكن. إذا لم تتمكن من توفير غرفة وحمام منفصل •

 منفصلين عن أي شخص مريض. اجعل األشخاص المعرضين لخطر أعلى  أفراد األسرة اآلخرين قدر اإلمكان.
بالشخص المريض، إن أمكن. يجب أن يكون مقدم الرعاية هذا شخًصا غير معرًضا  اجعل شخًصا واحًدا فقط في األسرة يعتني  •

 من االتصال بأشخاص آخرين في األسرة.  لخطر اإلصابة بأمراض خطيرة ويجب أن يقلل 
إذا كنت بحاجة إلى مشاركة غرفة نوم مع شخص مريض، فتأكد من أن الغرفة تتمتع بتدفق جيد للهواء مع وجود نافذة مفتوحة   •

 مروحة قيد التشغيل.  أو
 أقدام على األقل بين األسرة إن أمكن.  6حافظ على مسافة   •

ت كبيرة من الورق المقوى، أو لحاف، أو غطاء  أو مقسم شاشة الغرفة، أو لوحة ملصقا ضع حاجًزا ماديًا )مثل ستارة الحمام، •

 سرير كبير( لفصل سرير المريض. 
ض، يجب على الشخص المريض تنظيف وتعقيم األسطح التي يتم لمسها  إذا كنت بحاجة إلى مشاركة الحمام مع شخص مري  •

 ذلك ممكنًا، يجب على الشخص الذي يقوم بالتنظيف:   بصورة متكررة في الحمام بعد كل استخدام. إذا لم يكن
o  .افتح األبواب والنوافذ الخارجية قبل الدخول واستخدام مراوح التهوية لزيادة دوران الهواء في المنطقة 
o  ظر ألطول فترة ممكنة قبل دخول الغرفة لتنظيف وتعقيم الحمام. انت 

 س: ما هو التباعد االجتماعي؟ 

ف مدين  االجتماعي بأنه الحفاظ على ما ال يقل عن ستة أقدام من االنفصال بين األشخاص والتحكم فيها بخالف  التباعد ة أوستن ج: تعّرِ

ثانية على األقل قدر اإلمكان أو باستخدام مطهر اليدين، تغطية   20ن لمدة المرور العرضي والحظي، وغسل اليدين بالماء والصابو

 اليدين( بانتظام تنظيف األسطح متكررة التالمس وعدم لمس اليدين.  السعال أو العطس )في الكم أو الكوع، وليس 

ف مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها التباعد االجتماعي بأنه استراتيجية تُس  تخدم للمساعدة في منع انتشار وباء اإلنفلونزا.   وتعّرِ

لعام   19- ا بالغ األهمية من عملية منع انتشار مرض فيروس كوفيدالتباعد االجتماعي ليس عزالً اجتماعيًا. يعد التباعد المادي جزءً 

2019 . 

 س. كيف تمارس التباعد االجتماعي؟

 الضرورية تجنب األماكن العامة والتجمعات االجتماعية غير  •

 تجنب االتصال الجسدي مثل العناق والمصافحة والقبالت   •

 تجنب تواجد أعداد كبيرة من الناس أو الحشود    •

 أمكن    المنزل إنالعمل من  •

 تجنب االستخدام غير الضروري لوسائل النقل العام    •

 أقدام   6حافظ على مسافة ال تقل عن  •

العمل اآلمن، مما يتطلب من أعضاء أوستن البقاء في المنزل. هذا ليس   -ة في المنزل  مارس، مرر عمدة مدينة أوستن قرار اإلقام  24في  

ألنشطة األساسية والعمل. وبالنسبة ألولئك الذين يغادرون منازلهم، يوصى بشدة بالتباعد االجتماعي  تأمينًا إلزاميًا، وال يزال يُسمح با

 لتسوية المنحنى. 

 ريًا؟ س: لماذا يُعد التباعد االجتماعي ضرو 

 (، يمكن للفيروس أن ينتقل من شخص إلى آخر في الظروف التالية:   CDCج: وفقًا لمركز السيطرة على األمراض )

 أقدام تقريبًا(.   6يقي االتصال ببعضهم بعًضا )في حدود  شخاص وث بين األ •

في أفواه أو أنوف   من خالل القطرات عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس في الهواء. يمكن أن يستقر هذا الرذاذ  •

 األشخاص القريبين أو يمكن استنشاقه في الرئتين.  
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في الهواء إذا سعل شخص ما. يمكن أن   COVID-19عد، يمكن استنشاق فيروس التباعد االجتماعي مهم خالل هذا الوقت ألنه كمرض م

 ينتشر الفيروس أيًضا من خالل األسطح الملوثة. 

 ء ممارسة التباعد االجتماعي؟ س: هل يمكنك القيام بأي أنشطة أثنا

المنزل لشراء البقالة، أو الذهاب للجري، أو   ج. ال يزال بإمكانك القيام باألنشطة اليومية مثل المشي مع كلبك، وتناول األدوية، ومغادرة

 تحديده على أنه عمل أساسي(.   زيارة طبيبك أو السفر من وإلى العمل )إذا تم

أقدام بعيداً عن أي شخص آخر. إن الجري أو المشي في مجموعات ال يمارس   6تبتعد على األقل   إذا كنت بالخارج، يرجى تذكر أن 

 التباعد االجتماعي.

 19-يدفيروس كوفحقائق عن 
 ؟ 19-س: ما هو فيروس كوفيد 

فيروسات كورونا    19-هو فصيلة فيروسية جديدة لفيروس كورونا لم يتم تحديدها من قبل. ال يشبه فيروس كوفيد 19- ج: فيروس كوفيد

 وتسبب مرًضا خفيفًا، مثل نزالت البرد.  التي تنتشر عادة بين البشر

 في مدينة أوستن؟  19-س: هل أنا في خطر للتعرض لفيروس كوفيد 

في تكساس على عامة الناس في تزايد في الوقت الحالي نتيجة األدلة المتزايدة على االنتشار   19- م لفيروس كوفيدج: ال يزال الخطر العا

 الشخصي من شخص إلى آخر في الواليات المتحدة.  

- ة أوستن( بمقاطع19- أو )كوفيد 2019ض فيروس كورونا  تلقى مركز الصحة العامة في مدينة أوستن العديد من الحاالت الُمفترضة لمر

. للحصول على أحدث  www.AustinTexas.gov/COVID19ترافيس. لالطالع على آخر المستجدات لعدد الحاالت، يرجى زيارة 

 (. DSHSالمعلومات حول عدد الحاالت المؤكدة في تكساس، قم بزيارة دائرة الخدمات الصحية لوالية تكساس ) 

 ؟19- وس كوفيدنتشر فيرس: كيف ي

الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من شخص آلخر بين األشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع بعضهم البعض )على بعد  ج: يعتقد أن 

أقدام(. ال ينتقل عن طريق الهواء ولكن يعتقد أنه ينتشر من خالل قطرات الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل الشخص   6حوالي  

ي أفواه أو أنوف األشخاص القريبين أو يمكن استنشاقه في الرئتين. االنتشار من شخص  يعطس. يمكن أن يستقر هذا الرذاذ ف المصاب أو

إلى شخص يعني أن األشخاص الذين أصيبوا بالفيروس قد اتصلوا على األرجح مع شخص من معارفهم )مثالً، الزوج، زميل الغرفة،  

 أدلة على االنتشار من شخص إلى شخص. ترافيس لديها -طفل(. مقاطعة أوستن

 س: ما هو االنتشار المجتمعي؟ 

ج: يعني االنتشار المجتمعي أن الناس قد أصيبوا بالفيروس في منطقة ما، ويتضمن ذلك بعض األشخاص الذين ال يمكنهم التأكد من كيفية  

 إصابتهم أو مكان إصابتهم بالعدوى. 
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 األعراض والرعاية واالختبار
 اختبار

.  19( ألي شخص بإكمال تقييم إلكتروني عبر اإلنترنت الختبار كوفيد  APHتسجيل في هيئة الصحة العامة بمدينة أوستن )نموذج المح يُس

  التسجيل واإلحالة واالختبار من خالل هيئة الصحة العامة بمدينة أوستن هو مجاني، ولن يتم سؤالك أبًدا عن حالة الهجرة الخاصة بك. يتم

االتصال بمكتب الطبيب أو شركة التأمين مباشرة الختبار اإلحاالت والخيارات الخاصة. هناك خدمات   التأمين علىتشجيع أصحاب 

 شريك مركز الصحة العامة بمدينة أوستن.   CommUnityCareاختبار مجانية إضافية من خالل 

 لن يضمن إجراء التقييم عبر اإلنترنت اإلحالة إلى موقع فحص.  

 من خالل هيئة الصحة العامة بمدينة أوستن:  19على اختبار كوفيد  طرق للحصول توجد حاليًا أربع

 ( Drive-Thruفحص الكشف ) •

 اختبارات األحياء •

 االختبار السريعة  •

 االختبار في المنزل )ال يزال في المرحلة التجريبية(  •

 

 في مدينة أوستن  COVID-19عرض خريطة مواقع اختبار منطقة 

االختبار من قبل مقدمي خدمة اختبار مستقلين. لم تتحقق مدينة أوستن من دقة المواقع الُمبلغ عنها. مدينة  إجراء  يتم توفير معلومات موقع 

أوستن غير مسؤولة عن الخدمات الطبية أو االختبارات المقدمة. مقدمي االختبارات، يُرجى إكمال هذا االستبيان إذا كنت ترغب في  

 . ة.الخريط إضافة موقع االختبار الخاص بك إلى

 كيف يعمل النموذج عبر اإلنترنت
 . AustinTexas.gov/COVID19يجب على األفراد إنشاء حساب على  •

خص ال يمكنه القيام بذلك  يطرح النموذج عدة أسئلة لتحديد أهلية المريض للفحص. يمكن ألي شخص أن يمأل النموذج لش  •

 معلوماتك الشخصية محمية. لن يتم سؤالك عن حالة الهجرة.  .HIPAAهذه المعلومات محمية بنفسه. 

  سيتم رؤية المرضى ريخ ووقت موعد فحص القيادة. إذا تمت الموافقة على الفرد إلجراء فحص، فسيسمح له بجدولة موقع وتا •

 فقط في السيارة. 

اإللكتروني أو النص مع رمز االستجابة السريعة وتعليمات لموقع الفحص في   عبر الهاتف أو البريد سيتلقى المريض تأكيًدا •

 نفس اليوم. سيحتاجون إلى تقديم معرف أو تأكيد عند الفحص. 

  فحص، فسيكون قادًرا على تعبئة النموذج في أي وقت للمحاولة مرة أخرى )على سبيل المثالإذا لم يستوِف المريض معايير ال •

 إذا تغيرت أعراضه في األيام التالية(. 

.  5560- 972- 512للتمريض على   إذا كنت تتوقع صعوبة في إكمال االختبار عبر شبكة اإلنترنت، فيمكنك االتصال بالخط الساخن *

 االختبار، إذا ما لزم األمر.  سيعمل عامل الهاتف معك عبر الهاتف إلكمال التقييم وجدولة 

استبيان التعرض التلقائي للمقيمين الذين لديهم نتائج  APHباإلضافة إلى جدولة الفحصات ومراقبة الحاالت اإليجابية المؤكدة، سيرسل 

المرور العالية.  جمع التفاصيل حول كيفية انتشار الفيروس، مثل السفر والزيارات إلى المناطق ذات حركة   إيجابية، مما سيساعد على

 أيًضا الحاالت اإليجابية.  APHسيتابع موظفو 

ية إذا  سيرسل التطبيق أيًضا رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو رسائل نصية للتحقق من رفاهية كل مقيم، بحيث يمكن تصعيد الرعاية الطب 

 لزم األمر. 

http://austintexas.gov/department/فيروسكوفيد-19-information-0
https://covid19.austintexas.gov/s/?language=en_US
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 ماذا تتوقع أثناء االختبار
 في مسار االختبار، سيحتاج المختبر إلى تأكيد هويتك مرة أخرى عن طريق طلب اسمك وتاريخ ميالدك. 

فتحتي أنفك. قد يكون  ( الطويلة الذي سيتم إدراجها في أحد  Q-tipيُسمى مسحة األنف. هذه هي المسحة الطبية ) االختبار الذي ستتلقاه

 بعض الشيء، ولكنه سينتهي بسرعة. األمر غير مريح 

 قع بعد االختبارماذا تتو
 عقب االنتهاء من االختبار، سيُطلب منك الخروج من موقع االختبار. 

أيام. سيتم إرسال اإلشعار الخاص بك   10- 7التصال بك بمجرد توفر نتائج االختبار. يرجى التخطيط للحصول على الرد خالل من  م اسيت 

 لالطالع على نتائجك.  covid19.austintexas.govعبر البريد اإللكتروني ويمكنك أيًضا تسجيل الدخول إلى البوابة على 

ألعضاء    19تعزل اجتماعيًا كما لو كنت إيجابيًا. هذا يمنعك من النشر الُمحتمل لفيروس كوفيد  أن يجبأثناء انتظار نتائج االختبار، 

 آخرين في المجتمع. 

 ( Drive-Thruفحص الكشف )
. هل تحتاج  اختبار أوستن العامذج نمواالختبارات في السيارة من خالل حجز المواعيد فقط ويتم جدولتها من خالل نموذج التسجيل في 

.  5560-972-512إلى مساعدة للتسجيل عبر اإلنترنت؟ اتصل بالخط الساخن الطبي لهيئة الصحة العامة في مدينة أوستن على الرقم 

صباًحا   8من  عة. لجمللغة الفيتنامية ولغات أخرى. ساعات الخط الساخن من االثنين إلى ا 3للغة اإلسبانية،  2للغة اإلنجليزية،   1اضغط 

 مساًء.  1صباًحا إلى  9مساًء والسبت. من  6إلى 

يتطلب موقع االختبار هذا وصول األفراد في سيارة مغلقة والبقاء في السيارة ليتم االختبار.  سيتم تغيير موعدك إذا وصلت إلى الموقع   

 وفة من األعلى إلى األسفل. مكشال مشيًا أو بركوب الدراجة أو على السكوتر أو الدراجة النارية أو السيارة

 عند الدخول، ال تقم بفتح نافذتك.   •

من أجل السالمة، سيرتدي الموظفون في موقع االختبار معدات واقية شخصية. وسيستخدمون الالفتات لتوجيهك إلى الممرات   •

 الصحيحة حيث لن يتمكنوا من التحدث إليك. 

من حددوا موعيدهم فقط. ال تتوقع أن يتم اختبار أي شخص آخر في  ألشخاص ماختبار اقم بالقيادة بنفسك إذا كنت قادًرا؛ سيتم  •

 سيارتك.

 ال تجلب الحيوانات األليفة. إذا كان لديك حيوان أليف في السيارة، فسيُطلب منك العودة الحقًا أو إعادة تحديد موعدك.  •

 ية. هذه العملوقت خالل هذا موقع اختبار من خالل القيادة، لذا لن تخرج من سيارتك في أي  •

اعرض معرفك وإذا أمكن تأكيد البريد اإللكتروني الخاص بك على لوحة التحكم لموظفي موقع االختبار. عند التحقق من   •

 الهوية، سيرشدك فريق االختبار إلى حارة االختبار. 

 دقائق.  10يجب أن تستغرق العملية من البداية إلى النهاية حوالي   •

 اختبارات األحياء
  ( من هذا المنشور يمكن طباعتها باللغات التالية: PDF)وفر نسخة  تت 

English (PDF) Español Tiếng Việt 中文 简体 中文 繁體 한국어   .العربية اُرُدو البورمية 

. اضغط  5560- 972- هل تحتاج إلى مساعدة للتسجيل عبر اإلنترنت؟ اتصل بالخط الساخن الطبي لهيئة الصحة العامة في مدينة أوستن 

  6صباًحا إلى   8للغة الفيتنامية ولغات أخرى. ساعات الخط الساخن من االثنين إلى الجمعة. من   3لغة اإلسبانية، ل 2يزية، غة اإلنجللل 1

 مساًء.  1صباًحا إلى   9مساًء و السبت. من 

 المشي. ن عمليات عبر اإلنترنت؛ حيث يتوفر عدد محدود م نموذج التسجيل يُمكن إجراء االختبار في مواقع الجوار من خالل 

 السيارة ليست مطلوبة الختبارات األحياء. 

 مواقع االختبار: 

 حديقة مقاطعة جيفنز •

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
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 الفرع الجنوبي الشرقي، مكتبة أوستن العامة  •

 فرع ليتل والنت كريك، مكتبة أوستن العامة  •

  ساعات االختبار:

 مساءً  1صباًحا حتى   9أيام االثنين من  •

 مساءً  7إلى  3أيام األربعاء من  •

 مساءً  1 - ا صباحً  9عة أيام الجم •

 االختبارات السريعة
 ستستضيف هيئة الصحة العامة بمدينة أوستن اختبارات منبثقة في مواقع عبر أوستن أيام السبت. 

لمعرفة مكانها هذا   austintexas.gov/COVID19اتبع الصحة العامة في أوستن على وسائل التواصل االجتماعي أو قم بزيارة 

 األسبوع. 

 انستغرام |  يتروت |  فيسبوك

 االختبار المنزلي
تجري هيئة الصحة العامة في مدينة أوستن اختبارات منزلية ألولئك الذين ال يستطيعون مغادرة منازلهم لزيارة موقع االختبار. لتحديد  

 . 5560- 972- 512موعد اختبار منزلي، اتصل على الرقم  

 في المنزل محدوًدا في البداية.   د المواعيدقد يكون عدهذا االختبار ال يزال في مرحلته التجريبية.  

 CommUnityCareاالختبارات بالسيارة & والسير من 
CommUnityCare  لألشخاص غير   19، شريك هيئة الصحة العامة في مدينة أوستن، يقدم خدمات صحية مجانية لفيروس كوفيد

 تأمين مباشرة الختبار اإلحاالت والخيارات الخاصة. أو شركة التب الطبيب الُمؤمن عليهم. يتم تشجيع أصحاب التأمين على االتصال بمك

 واألشخاص الغير مؤمن عليهم أو الذين ليس لديهم طبيب أسرة  CommUnityCareاالختبار مخصص لمرضى  •

 أولئك الذين لديهم تأمين سيتم إصدار فاتورة التأمين الخاصة بهم  •

 قي الخدمة أوالً يأتي أوالً يتلال حاجة للمواعيد، في وقت مبكر، من  •

 سيتم طلب معرفات ولكن لن يتم رفض أي شخص إذا لم يكن لديهم معرف  •

 ( MAPقبول برنامج المساعدة الطبية ) •

 قبل زيارتك حيث تختلف األيام واألوقات في كل موقع:  8775- 978- 512اتصل برقم  

 السبت(  -مركز هانكوك )االثنين  •

 ن والجمعة( ة )أيام اإلثني مدرسة باربرا األردن االبتدائي  •

 مدرسة هورنسبي دونالب االبتدائية )أيام الثالثاء(  •

 ثانوية مانور )أيام األربعاء(  •

 متنزه مترو الجنوب الشرقي )أيام الخميس(  •

 خيارات االختبار الخاصة
عاية  أمين أو طبيب رمخصصة ألولئك الذين ليس لديهم ت  CommUnityCareهيئة الصحة العامة في مدينة أوستن وخيارات اختبار 

ب على أولئك الذين يقومون بهذه الخيارات االتصال بمكتب الطبيب أو شركة التأمين للحصول على خيارات التقييم واالختبار  أولية. يج

الخاصة. يتوفر االختبار في مواقع خاصة حول أوستن، بما في ذلك من خالل المستشفيات أو في الصيدليات أو في مراكز الرعاية  

 عاجلة. ال

 ةالشائع األسئلة
 س: كيف أبدأ تقييمي عبر اإلنترنت؟
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ج: ستحتاج إلى إنشاء حسابك، انقر فوق "إجراء تقييم ذاتي". يرجى اتباع التعليمات لتعبئة النموذج الخاص بك. باإلضافة إلى ذلك، يجب  
األطفال( وفقًا إلرشادات   على كل من يكمل هذا النموذج أن يكون لديه عنوان بريد إلكتروني خاص به إلنشاء حساب )بما في ذلك

HIPAAلمراحل المستقبلية من النموذج بإنشاء حسابات عائلية.. ستسمح لك ا 

 س: ماذا لو تمت الموافقة على الفحص؟ 

ج: إذا تمت الموافقة على الفرد إلجراء فحص، فإن نموذج التسجيل سيسمح له بتحديد موعد وتاريخ ووقت موعد فحص القيادة. سيتلقى  

ة السريعة. سيتم استخدام رمز االستجابة السريعة هذا لتسجيل الوصول في موقع  ة تأكيد بالبريد اإللكتروني مع رمز االستجاب الفرد رسال 

 الفحص. 

 س: ماذا لو لم تتم الموافقة على الفحص؟ 

لة )على سبيل المثال، إذا  ج: إذا لم تستوِف معايير الفحص، فستتمكن من إعادة زيارة البوابة اإللكترونية في أي وقت إلعادة المحاو

 أليام التالية(. تغيرت أعراضك في ا 

 س: كيف سيتم إعالمي بشأن نتائجي؟

أيام. إذا كان الفحص إيجابيًا، فستتلقى رسالة بريد   4-3ج: بمجرد االنتهاء من فحص القيادة، يجب أن تحصل على نتائجك في غضون 

إلضافة إلى إرشادات حول كيفية  خفيف من انتشار المجتمع اإلضافي للفيروس، باإلكتروني تلقائية تحتوي على تعليمات حول كيفية الت 

 مراقبة األعراض لتحديد ما إذا كان اإلشراف الطبي اإلضافي ضروريًا. 

 س: ماذا لو لم يكن لدي حق الوصول إلى جهاز كمبيوتر؟ 

أو  الذين ال يستطيعون الوصول إلى جهاز كمبيوتر ج: يمكن للشخص ملء النموذج لشخص ال يمكنه القيام بذلك بنفسه. يمكن ألولئك 

 للمساعدة.  5560-972-512اإلنترنت الستكمال النموذج االتصال بالخط الساخن للتمريض لدينا على 

 س: ماذا لو لم يكن لدي وسيلة مواصالت؟ 

  5560- 972- 512ن للتمريض لدينا على  ج: يمكن ألولئك الذين ال يستطيعون الوصول إلى وسائل النقل إلى الموقع االتصال بالخط الساخ

ى طرق بديلة إلجراء الفحص. يرجى العلم أنه يجب أن يكون األفراد في السيارة عند وصولهم إلى موقع فحص القيادة. سيتم للحصول عل

 إعادة جدولة األفراد إذا وصلوا إلى الموقع عن طريق المشي أو ركوب الدراجة أو سكوتر أو دراجة نارية. 

 ن لدي بطاقة هوية؟لو لم يكس: ماذا  

لألفراد الذين ليس لديهم معرف لتقديمه في موقع الفحص تقديم رمز االستجابة السريعة والبريد اإللكتروني للتأكيد في موقع  ج: يمكن 

 الفحص. 

 س: ماذا إذا كنت في انتظار نتائج االختبار و/أو ظهر أنها إيجابية وال يمكن عزلي بالمنزل؟ 

ك مكان للعزل اآلمن بينما تكون في انتظار نتائج االختبار، أو إذا ثبتت  وليس لدي   19-س كوفيد ي من أعراض فيروج: إذا كنت تعان 

 إيجابية اختبارك وليس لديك مكانًا للعزل اآلمن، يمكنك االستفادة من مرافق العزل التي قامت بإنشائها مدينة أوستن. 

ب هذا منك تقديم الدليل على حالة االختبار  قيام بالترتيبات الخاصة بك. قد يتطل، وسيتم ال512-810-7554يرجى االتصال بخط السحب  

 الخاص بك إذا لم تتمكن من التسجيل لدى مركز الصحة العامة بمدينة أوستن إلجراء االختبارات. 

 األعراض

 األعراض ومتى تطلب الرعاية 
خدمات الرعاية الصحية عن  لرعاية األولية الخاص بك أو استخدم استخدم استمارة التسجيل في الفحص العام في أوستن، اتصل بطبيب ا

 بعد إذا كانت لديك أعراض خفيفة، مثل: 

 حمى •

 سعال  •

 صداع الرأس  •
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 سيالن األنف  •

 فقدان حاسة الشم/الذوق  •

 التهاب الحلق   •

 اإلسهال  •

 أو اذهب إلى قسم الطوارئ إذا كان لديك أعراض شديدة، مثل:  1- 1- 9اتصل برقم  

   صعوبة في التنفس •

 ألم في الصدر  •

 االلتباس •

 التي ال تستجيب لألدوية الحمى  •

  ( PDFالصينية المبسطة )و ( PDFاألسبانية ) و ( PDFاإلنجليزية ) تتوفر نسخة قابلة للطباعة من معلومات رعاية الباحثين باللغات 

 ( PDFالكورية ) و  (PDFالبورمية ) و  (PDFاألوردية ) و  (PDFالعربية ) و ( PDFالفيتنامية )و ( PDFليدية ) الصينية التقو

 األشخاص األكثر عرضة لإلصابة الشديدة 
عاًما و/أو لديهم ظروف صحية أساسية مثل أمراض القلب   65على غرار فيروس اإلنفلونزا، فإن األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  

صابة بأمراض خطيرة ومضاعفات فيروس  ون لخطر أكبر لإلوارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة ومرض السكري معرض

 .   19-كوفيد

 قام مركز الصحة العامة بمدينة أوستن بوضع إرشادات لكبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية كامنة. 

سخة  ة كامنة. تتوفر ن قام مركز الصحة العامة بمدينة أوستن بوضع إرشادات لكبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبي 

,  (PDFالصينية التقليدية ) و (PDFالصينية المبسطة ) و (PDFاإلسبانية )  و( PDFاإلنجليزية )مطبوعة من هذه المعلومات باللغات 

 . (PDFاألوردية ) ، و(PDFالكورية ) و (PDFية ) ورمالب   و( PDFالفيتنامية ) 

 خدمات الرعاية الصحية عن بُعد
يُشجع مقدمو الرعاية الصحية جميع المرضى ممن يعانون من أعراض تشبه أعراض األنفلونزا على استخدام تطبيقات الجوال أوالً أو  

عن   المتك وراحتك، تتوفر موارد الخدمات الصحية. من أجل س19- ادها للردود حول فيروس كوفيدزيارة المواقع اإللكترونية التي تم إعد

  بعد.

قبل تحديد موعد مع موفر الرعاية الصحية الخاص بك أو المشي إلى عيادة أو مركز رعاية عاجلة أو مستشفى، نوصيك بأن تتحقق من  

 خدمات مماثلة مدرجة أدناه. مقدم الخدمة الخاص بك أو  تستخدم أحد هذه أو  مكتب طبيبك مباشرة حيث قد تقدم مواعيد عن بعد مع 

 خدمات الرعاية الصحية عن بُعد
Baylor Scott & White 

  88408" إلى الرقم  BETTERقم بزيارة موقعهم اإللكتروني أو تثبيت التطبيق على جهازك المحمول، ببساطة أرسل رسالة نصية بكلمة " 

 وال يتطلب تحديد موعد ُمسبق.  إلرساله إلى هاتفك. 

Ascension 

دوالر أمريكي لكل زيارة، وال يلزم تحديد موعد   20" مقابل  HOMEة موقعهم اإللكتروني لتحميل التطبيق. استخدم الكود "زيارقم ب 

 ُمسبق. 

MDLive 

 قم بزيارة موقعهم اإللكتروني إلنشاء حساب مجاني. 

TelaDoc 

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart_Spanish٪20(002).png
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart٪20(1)_SimplifiedChinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart٪20(1)_TraditionalChinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart٪20(1)_Vietnamese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart٪20(1)_AR.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart_Urdu_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart_Burmese_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart_Korean_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/high_risk_severe_illness_flyer.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/high_risk_severe_illness_flyer_final%20Spanish.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/2020-05/157220_high_risk_severe_illness_flyer_final_SimplifiedChinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/2020-05/157220_high_risk_severe_illness_flyer_final_TraditionalChinese%20copy.pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/2020-05/157220_high_risk_severe_illness_flyer_final_Vietnamese%20copy.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/2020-05/high_risk_severe_illness_flyer_Burmese%20copy.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/2020-05/high_risk_severe_illness_flyer_Korean_Final%20copy.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/2020-05/high_risk_severe_illness_flyer_Urdu_Final.pdf
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( على ُخطتك الصحية، حيث  Teladocرة تيالدوك )شاء حساب أو لتحميل تطبيقهم. تعتمد تكلفة زياقم بزيارة موقعهم اإللكتروني إلن 

 دوالر أمريكي.   49تتكلف الرعاية اليومية أقل من 

HeyDoc 

 . دوالر أمريكي 50إلى   10( المريض مابين HeyDocقم بزيارة موقعهم اإللكتروني لتحميل التطبيق. تُكلف الزيارة الواحدة لهيدوك )

Televero Health 

ة مع طبيب العناية المركزة أو أخصائي الصحة السلوكية. تتم استشارة من  ص بهم لتحديد موعد الستشارقم بزيارة موقع الويب الخا

 سالمة وراحة منزلك على جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. 

 عيادة فريمان الطبية

 ية عن بُعد. عيادة محلية ستشهد مرضى جدد ومثبتين عبر الخدمات الصح

 الطب الشمولي الغربي 

 دوالًرا.  70- 0التابع لهم لتسجيل حسابك. نطاق الدخل المتدرج للتكلفة يتراوح بين    موقع الويب تفضل بزيارة

 ميد فيكتوري 

لتحديد موعد. تتراوح التكلفة   3627- 462- 512وانقر على زر "حجز موعد" أو اتصل برقم   www.victorymed.comتفضل بزيارة  

دوالر أمريكي. كما يتم قبول الرعاية   100ن أو يمكن لألجور النقدية تحديد موعد لمبلغ دوالًرا أمريكيًا بناًء على التأمي  50إلى   10من 

 الطبية مجانًا. 

 صندوق الرعاية الطبية 

 لكل شخص استشارة طبية عن بعد مخفضة مع مقدم رعاية صحية.  MDBoxحالية. تقدم  دعما لألزمة ال 

FetchMD 

دوالًرا.    FetchMD Telehealth 59تحديد موعد وال يلزم التأمين.  كل يوم تزور قم بتثبيت التطبيق على جهازك المحمول. ال يلزم 

 حية. قد تكلف زيارات الخدمات الصحية عن بعد أقل من خالل خطتك الص 

 طوات منع االنتشارخ
 . (PDFإرشادات للمساعدة في منع االنتشار من المرضى لآلخرين )طورت مركز الصحة العامة بمدينة أوستن 

و    (PDFرية ) كوالو  ( PDFية )الصينية التقليدو   (PDFمبسطة ) الصينية ال و  ( PDFالفيتنامية )و  (PDFبانية ) ساألمتوفرة أيضاً باللغات 

 . ( PDFالعربية ) و  (PDFالبورمية ) و   (PDFاألوردية ) 

 ة الطبية   ابق في المنزل فيما عدا الحصول على الرعاي  •

 اتصل ُمسبقًا قبل زيارة طبيبك    •

 راقب أعراضك  •

 اعزل نفسك عن األشخاص والحيوانات األخرى في منزلك   •

 صية مع اآلخرين  لمتعلقات الشخ تجنب مشاركة ا •

 غِط ُسعالك وعطسك   •

 نظف يديك كثيًرا  •

 قم بتنظيف جميع األسطح متكررة التالمس يوميًا •

المؤكد تحت احتياطات العزل المنزلي حتى يتم تقليل خطر انتقال   19-صابتهم من فيروس كوفيد يجب أن يبقى المرضى الذين تأكدت إ

ى التحدث مع صاحب العمل الخاص بك عن إجازة العمل. قد يسمح لك بعض أصحاب العمل بالعمل  العدوى الثانوية إلى اآلخرين. يرج 

 حظة للطبيب. ستخدام أوامر التحكم كمالمن المنزل. إذا لزم القرار، يمكنك ا

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1(2).pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1%20Spanish.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_Vietnamese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_SimplifiedChinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_TraditionalChinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/MW1059260_Fact%20Sheet%20V1_KO.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/MW1059260_Fact%20Sheet%20V1_UR.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_my.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_AR.pdf
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 معايير العودة إلى العمل

ا وشعرت بتحسن، اتبع 
ً
ي مجال    معايير العودة إىل العمل من مراكز السيطرة عىل االالضإذا كنت مريض

ن
ن ف قبل العودة إىل العمل للعاملير

ل وتعزل نفسك الرعاي ن ي المين
ن
 ف

ن
.   CDCاتبع إرشادات ، ة الصحية. إذا كنت تتعاف ي

 لكيفية إيقاف العزل الذات 

ن  COVID-19يمكن لألشخاص الذين يعانون من   ي المين
ن
لالذين ظلوا ف ن ي المين

ن
ي الظل )معزولون ف

ن
ل ف ن  روف التالية: ( التوقف عن عزل المين

ل بعد حدوث هذه األشياء الثالثة:  ن ، يمكنهم مغادرة المين ن  إذا لم يكن لديهم فحص لتحديد ما إذا كانوا ال يزالون معديير

ي تخفف من  ساعة عىل األقل )أي ثالثة أيام كاملة من عدم الحىم بدون است   72لم يعانوا من الحىم لمدة   •
خدام األدوية الت 

 الحىم( 

 و

 األعراض األخرى )عىل سبيل المثال، عندما يتحسن السعال أو ضيق التنفس( ، تحسنت  •

 و

 أيام عىل األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة.  7لقد مرت   •

 الوصول إلى المواد األساسية
في مدينة أوستن   ل البقالة واألدوية. جمع مركز الصحة العامة أثناء وجودك في العزل، قد تحتاج إلى الوصول إلى العناصر األساسية مث 

 قائمة بالموارد الالزمة للمساعدة. 

 مواد غذائية/شخصية 

•  HEB Curbside 
o  ا ألول مرة. الخدمة مجانية أو

ً
 أمريكي  دوالر  4.95الرسوم: مجان

• Up-Walmart Pick 

•  Favor 
o  :دوالر أمريكي للمتسوق الشخصي  4.95دوالر أمريكي للتوصيل باإلضافة إىل  7.95الرسوم 

•  Instacart 

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

ل عىل سعر ك ٪3دوالر أمريكي )كما أنهم يفرضون رسوًما تبلغ نسبتها  35.00دوالر أمريكي إذا كان الطلب أقل من 
 ٪ للحصول عىل توجيهات للسائق(5٪ رسوم خدمة و5منتج، و

لك أو إذا كنت بحاجة إىل   ن إذا كنت ال تقود سيارة أو لديك صديق أو عائلة أو جار يمكنه استالم العنارص وتسليمها إىل مين
جى االتصال عىل رقم   اء المواد الغذائية، فير ي شر

 . 6240- 972- 512مساعدة فن

 األدوية

•  Walgreens 
o  ا إذا كان الطلب يزيد عن

ً
 دوالر أمريكي  35رسوم التوصيل: مجان

•  CVS 
o  وس كوفيدم ا رسو  19-لتوصيل: العديد من المواقع تتنازل عن الرسوم بسبب فير

• HEB 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhealthcare-facilities%2Fhcp-return-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
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
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
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•  rtWalma 
o  ي )من

،  8أيام عمل(، توصيل مقابل  7إىل   5الرسوم: توصيل عادي مجاتن ي
ي اليوم الثاتن

  15دوالر أمريكي فن
 دوالر أمريكي خالل نفس الليلة 

إذا لم يكن متوفر لدى الصيدلية الخاصة بك خاصية التوصيل، تحقق مما إذا كان لديهم موقع من خالل محرك األقراص.  
كان بإمكانهم توصيل عبوات إعادة التعبئة الخاصة بك إىل موقع آخر لتوصيل  عرفة ما إذا  بالصيدلية وميمكنك االتصال 

 متطلباتك لمرة واحدة. 

 الدعم العاطفي
متوفرة. قد تشعر بالقلق والقلق، ومشاكل النوم، أو اإلفراط في تناول   ا، فالمساعدة ا أو منزعجً احتياجاتك العاطفية مهمة، وإذا كنت قلقً 

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

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

ي لألمراض العقلية: عدة ال خط مسا  •
 741741إىل  NAMI( أو أرسل 6264) NAMI-950-800- 1تحالف الوطتن

o   ن إىل الجمعة من الساعة  ETمساًء بتوقيت  6:00صباًحا إىل  10:00من االثنير

ي • ي لمنع االنتحار شر
 8255-273- 800-1: ان الحياة الوطتن

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

 الصحة النفسية 

كة   خط دعم للصحة العقلية عىل مستوى الوالية عىل مدار الساعة طيلة أيام   Texas Health and Human Servicesأطلقت شر

 . COVID-19  عدة سكان تكساس الذين يعانون من القلق أو التوتر أو التحديات العاطفية بسبب جائحةاألسبوع لمسا 

شخاص االتصال بخط دعم  لجميع سكان تكساس. يمكن لأل  COVID-19يقدم هذا المورد الجديد دعًما للصحة النفسية المتعلقة بـ 
ي الي 24عىل مدار   COVID-19 Statewideالصحة العقلية 

ي األسبوع م  7وم و ساعة فن
ا عىل الرقم أيام فن

ً
 . 1919-986- 833جان

  

https://www.walmart.com/cp/pharmacy/5431
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://suicidepreventionlifeline.org/chat
https://suicidepreventionlifeline.org/chat
https://suicidepreventionlifeline.org/chat


Arabic 

 معلومات للشركات والصناعات
شخص أو   75قدرها  ما هي اإلرشادات الخاصة بتسجيل دخول العميل الموصى به فيما يتعلق بالمطاعم والخدمات بسعة مسموح بها 

 أقل؟  

نة أوستن  تجارية التي سيعاد افتتاحها مساعدة مركز الصحة العامة بمدي بموجب أمر أدلر عمدة مدينة أوستن، فإنه يطلب من األنشطة ال

ا، وكذلك  . يتم تشجيع كافة الطاعم التي تسمح بخدمة تناول الطعام بداخله19-على تتبع وتعقب أولئك الذين ربما تعرضوا لفيروس كوفيد

شخص أو أقل، على االحتفاظ بسجل األنشطة الخاص   75ا  جميع الخدمات التي أعيد افتتاحها بحجم اإلشغال المسموح به، أو بسعة قدره

والموظفين الموجودين بالداخل أو الجالسين، بما في ذلك المواعيد واألوقات التي كانوا متواجدين فيها  بمعلومات االتصال لكل العمالء  

عدم وجود مثل ذلك السجل، فإن األمر ينص على  الت واألماكن التي كانوا يجلسون فيها أو يتم تقديم الخدمات لهم فيها.    في حالة بالمح

لزمه أن ينشر بصورة علنية، ودون أي قيود، وحسب سلطته التقديرية، األماكن التي كان يتواجد  أن مركز الصحة العامة بمدينة أوستن "ي 

 بع االتصاالت". هم إصابات مؤكدة، إضافة إلى التواريخ واألوقات ذات الصلة، وذلك باألحرى من أجل تت فيها أشخاص لدي 

ومن أجل حماية خصوصية العمالء، يتعين االحتفاظ بالسجالت لفترة مدتها شهر واحد فقط وتكون مملوكة للمحل التجاري وليس مجلس  

العامة فقط إذا لزم األمر من أجل تتبع االتصاالت.  وال يجوز أن تكون السجالت   المدينة.  يمكن استخدام السجل من قبل سلطات الصحة 

 ا من قاعدة البيانات، وكذلك ال يجوز استخدامها ألغراض تتعلق بتنفيذ القانون.  جزءً 

 المعلومات التي يتوجب جمعها في السجالت:  

 التاريخ •

 اسم العميل أو صاحب العمل  •

 وقت الدخول  •

 وقت الخروج  •

 معلومات االتصال: سواًء البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف  •

 بموجب األمر الحالي؟  هل من المطلوب فتح محلي التجاري

ال إن اتخاذ قرار بالعمل يرجع ألصحاب األعمال. ومع ذلك، يمكن لألعمال التجارية التي قامت باستئناف العمليات المعدلة أن تستخدم  

OLC  .المؤقتة كأساس لمتطلبات اإلشغال المؤقتة حيث يتم تعديلها مع مرور الوقت 

 ة أوستن عندما أقوم بتشغيلها من جديد؟ ت األخرى الخاصة بمدينهل يجب أن تتبع محالتي التجارية اإلرشادا 

، يشجع المجلس المحلي لمدينة أوستن بشدة كافة األعمال التجارية والمقيمين على االستمرار في  19- مع استمرار انتشار فيروس كوفيد

 العمل بأمان.  -اتباع إرشادات الصحة والسالمة المحددة في أمر البقاء في المنزل  

 ل المبنىغاإش
ر الحاكم األخيرة، وفي المراحل المستقبلية، سوف يسمح لألعمال التجارية بتوسيع عملياتها بناًء على نسب مئوية خاصة  بموجب أوام

 تتعلق بالقدرة الجزئية.  يعتمد بناء القدرة أو قدر اإلشغال على عدد من العوامل المحددة في بطاقة الحمل الخاصة بساكن المنشأة. 

 اكن المنشأةحمل سحساب 
سبة لتلك األعمال التي تخطط الستئناف عملياتها بموجب أمر الحاكم وليس لديها بطاقة حمل خاصة بالساكن أو تعرف قدرته المسموح  بالن 

بها، فإن إدارة خدمات تطوير مدينة أوستن يمكن أن تقدم حساب مؤقت لحمل الساكن.من أجل الحصول على الحساب المؤقت الخاص  

  . قم بإدراج المعلومات التالية:OLC@austintexas.govيرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان ل الساكن لدى منشأتك، بإشغا

 عنوان العقار

  رقم الشقة 

  معلومات االتصال الخاصة بوكيل العقار )المالك، المدير( 

وال مدة العمليات المعدلة بموجب  لتي سيبقى لها األثر طإخالء المسؤولية: يعتمد الحساب المؤقت لحمل الساكن على معادلة بسيطة، وا
العمل بأمان الخاص بمدينة أوستن، أو أوامر العمدة األخرى المعمول بها أو قاضي المقاطعة أو الحاكم والملزمة   - أمر البقاء في المنزل 
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ضي المقاطعة أو الحاكم  ه الخاص بالعمدة أو قا بخفض اإلشغال. وتخضع تصنيفات اإلشغال الدائمة للتغيير عندما يفوض األمر المعمول ب 

  % أو أكثر، وذلك من إجمالي اإلشغال المذكور والخاص باألعمال التجارية.98بنسبة 

 األسئلة الشائعة الخاصة باإلشغال
 كيف أجد حمل إشغال الساكن الخاص بي؟ 

لعقارات، ربما يتم إدراج هذه  لساكن. بالنسبة لبعض ايتم تعريف بناء القدرة في شهادة المنشأة الخاصة باإلشغال أو بطاقة حمل ا

المعلومات في مجلدات تصاريح البناء ومراجعة الخطة، والمتاحة من خالل وظيفة البحث العامة في بناء أوستن + االتصال ببوابة  

ِ(other-search-intexas.gov/web/permit/publichttps://abc.aust AB+C):.  

.  قم  OLC@austintexas.govإذا لم تتمكن أعمالك التجارية من تحديد موقع حمل الساكن، يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان 

  بإدراج المعلومات التالية: 

  عنوان العقار

  رقم الشقة 

  )المالك، المدير( ة بوكيل العقار معلومات االتصال الخاص 

 هل يطلب مني الحصول على حساب مؤقت خاص يحمل الساكن للتشغيل؟ 

ال هذا وصف مؤقت يتوجب استخدامه فقط من قبل أصحاب األعمال التجارية الذين يختارون العمل وال يعرفون تصنيفات اإلشغال  

  الحالية الخاصة بهم. 

 أعمالي التجارية، فهل أحتاج إلى بطاقة حمل مؤقتة خاصة بالساكن؟  اكن منشورة داخلإذا كان لدي بالفعل بطاقة حمل الس 

ال يمكن أن تعتمد األعمال التجارية التي تشتمل على بطاقة حالية خاصة بحمل الساكن على قدرة التشغيل الجزئي الخاصة بذلك  

 التصنيف. 

   فق على النتائج؟ هل يحدد مجلس المدينة سعة المبنى الخاص بي؟ ماذا لو لم أوا

سوف يحدد مجلس المدينة سعة المبنى الخاص بك والمستفيد من المجال بالمتر المربع، وذلك بخصوص مساحات المبنى أو الشقق.فيما  

بخصوص قانون البناء الدولي والتعديالت   2015الخاصة بحمل الساكن لسنة  1004يتعلق بهذه المعلومات، سيقومون بتطبيق الفقرة 

  ة محليًا.المعتمد

. إذا لم تتمكن من التعامل مع  OLC@austintexas.govالة عدم موافقتك على النتائج، يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان في ح

  ما يساورك من قلق، يجوز لك أن تطلب نقطة الصعود التالية.

 هل هناك رسوم لقاء هذه الخدمة؟ 

الخاصة بحمل الساكن أو بطاقات الحمل الرسمية والمؤقتة الخاصة بحمل الساكن  المؤقتة  ال سيقوم مجلس مدينة أوستن بتوفير الحسابات 

  في شكل رسالة بريد إلكتروني يمكن طباعتها بدون رسوم، لتقديمها إلى أي من األعمال التجارية في أوستن والتي ربما تحتاج إليها. 

  كيف أحصل على بطاقة دائمة خاصة بحمل الساكن؟

مل الخاصة بالسكان فقط للمساحات الخاصة باستخدام التجمعات، والتي تشمل المطاعم والحانات وصاالت السينما  طاقات الحيتم إصدار ب 

والمكتبات والمزيد كما هو مصنف من قبل قانون البناء الدولي والتعديالت المحلية اللذان يتم اعتمادهما حاليًا. يرجى العلم أن متاجر  

  بالتجمعات. ا خاًصا التجزئة ال تعد استخدامً 

للحصول على بطاقة حمل ساكن جديد، يمكنك زيارة صفحة الويب الخاصة بالخطة التجارية لمزيد من المعلومات تحت عنوان "بطاقات  

  حمل الساكن". 

 اإلنفاذ واالمتثال
 ار هذا المرض. وقف انتش ينصب التركيز األساسي على التعليم واالمتثال الطوعي والمسؤولية الشخصية الفردية للمساعدة في 

https://abc.austintexas.gov/web/permit/public-search-other
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يمكن تغريم المخالفين المتكررين بحد  رمز مدينة أوستن، النار والشرطة يستجيبون للشكاوى حول الشركات التي تنتهك هذا القرار. 

 يوًما أو كليهما. 180دوالر لكل جريمة وفترة سجن تصل إلى   1000أقصى 

. تعتمد الصحة العامة للمدينة على امتثال مجتمع  19- من جامعة تكساس معدالت اإلصابة بـ فيروس كوفيد أحدث بيانات النمذجة تُظهر 

 أوستن. 

 ماذا لو قدمت شكوى ضد أعمالي التجارية؟ 

لمجلس مدينة أوستن سيتم إرساله إلى الموقع.سيتحقق  ة التابع إذا قدمت شكوى ضد أعمالك التجارية، فإن فريق إنفاذ قانون الجمعية العام

فريق إنفاذ قانون الجمعية العامة من حدود اإلشغال حسب أمر العمدة الحالي أو قاضي المقاطعة أو الحاكم والذي تم تمديده.يمكن إرسال  

  المخالفات إلى دائرة القوانين في أوستن إلنفاذها.

الساكن أو شهادة خاصة باإلشغال بما في ذلك حمل الساكن، فسوف يتم استخدام أي منها من قبل  اصة بحمل إذا كان لديك بطاقة حالية خ

  فريق إنفاذ قانون الجمعية العامة إلقرارها.

ر إذا كان لديك حساب مؤقت خاص بحمل الساكن من إدارة خدمات التطوير، سيقوم فريق إنفاذ قانون الجمعية العامة بالتحقق من التدابي 

توفيرها والخاصة بذلك الحساب.إذا كانت التدابير الخاصة بالموقع متطابقة أو كان فريق إنفاذ قانون الجمعية العامة قادًرا على   التي تم

  توفير حساب جديد خاص بحمل الساكن، فسيقومون بإصدار بطاقة مؤقتة خاصة بحمل الساكن.

جديد خاص بحمل الساكن في الموقع، فسيتم إرسال التدابير واإلشعارات    قديم حسابوإذا لم يستطع فريق إنفاذ قانون الجمعية العامة ت 

  الخاصة بمالحظاتهم إلى إدارة خدمات التطوير التخاذ قرار بإصدار بطاقة رسمية مؤقتة خاصة بحمل الساكن.

رة القوانين بأوستن بأن زيارة الموقع قد  عامة وإداتقدم البطاقة الرسمية المؤقتة الخاصة بحمل الساكن تأكيًدا لفريق إنفاذ قانون الجمعية ال

قامت بالتحقق من شروط الموقع.يجب عرض البطاقة المؤقتة الخاصة بحمل الساكن عند المدخل في كافة األوقات، وستعتبر باطلة عندما  

  ال التجارية.  هذه األعم% أو أكثر من إجمالي اإلشغال المذكور والخاص ب 90يفوض أمر العمدة أو قاضي المقاطعة أو الحاكم 

 التوجيه لألعمال والصناعات وأنواع الوظائف
يقدم الجدول أدناه توضيًحا للصناعات وأنواع األعمال والوظائف المحددة إلى أقصى حد ممكن. يحتاج كل نشاط تجاري إلى تحديد ما إذا  

القانونية للشركات الفردية حول ما إذا كان يجب أن تظل  ورة المش كان يُعتبر ضروريًا بناًء على التوجيه المقدم. ال تقدم مدينة أوستن 

 أعمالهم مفتوحة أو مغلقة خالل هذا الوقت. 

 

 التصاريح بناًء على أوامر مجلس المدينة أو الوالية  العمل/النشاط 

إير بي إن بي  

(Airbnb  /)

 الفنادق/النزل 

من قرار المدينة المتعلق بخطة الصحة   5٪ ومتطلبات القسم رقم 50مسموح. مع مراعاة حد اإلشغال البالغ بنسبة 

األقنعة والتشتيت االجتماعي عندما تكون في مكان مفتوح للجمهور أو عندما  والسالمة. يجب اتباع متطلبات ارتداء 

يكن من الممكن الحفاظ على ستة أقدام من المسافة االجتماعية من شخص آخر  تكون في مكان عام خارجي كلما لم 

 ليس في نفس األسرة. 

 لمسافة االجتماعية. ٪. يجب اتباع متطلبات ارتداء األقنعة وا50مسموح بسعة بنسبة  المتنزهات 

أحواض  

 األسماك
 % من إجمالي اإلشغال المذكور 50مسموح بها حتى  

أقدام من المسافة االجتماعية بين محطات   6٪ إذا كانت قادرة على ضمان 50لحد اإلشغال  ال تخضعمسموح.  محالت الحالقة 

 العمل العاملة. 

ف البار بأنه مؤسسة لديها  الحانات   أكثر من إجمالي إيراداتها من بيع المشروبات الكحولية.  ٪ أو 51ممنوع. يُعرَّ

م من المسافة االجتماعية بين أقدا 6اإلشغال المدرج. ضمان مسافة  % من إجمالي 50يسمح بنسبة تصل إلى   قاعات البنغو 

 العمالء.

https://covid-19.tacc.utexas.edu/projections/
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أماكن البولينج 

والتسلية  

التفاعلية 

 المشابهة

أقدام من المسافة االجتماعية بين  6لمدرج. ضمان مسافة  % من إجمالي اإلشغال ا50يسمح بنسبة تصل إلى  

 الممرات أو األلعاب التفاعلية األخرى. 

كل  األعمال بش

 عام
يجب اتباع متطلبات ارتداء    ٪. 50باستثناء ما هو منصوص عليه خالف ذلك، يُسمح لجميع الشركات بالعمل بسعة  

 األقنعة والمسافة االجتماعية. 

خدمات رعاية  

 الطفل 
 %. 50مسموح. ال يخضع لحد اإلشغال 

الكنائس/أماكن 

 العبادة
 %. 50مسموح. ال يخضع لحد اإلشغال 

الرياضات  

 عيةالجما
 % من حدود التشغيل العادية على النحو الذي يحدده المالك.50مسموح. تقتصر الفعاليات في الهواء الطلق على  

خدمات  

التجديف  

وأنابيب التزلج  

 التجارية

 بما في ذلك تأجير الطوافات وأنابيب التزلج ونقل الناس لغرض التجديف وأنابيب التزلج.  يحظر،

صالونات  

 التجميل/الحالقة 
أقدام، ويجب اتباع السلوكيات البعيدة للنظافة الشخصية والنظافة   6موح. يجب أن تكون محطات العمل متباعدة سم

 وتغطية الوجه. 

إقامة  

الكالب/الرعاية  

 النهارية

٪ إال إذا كان هناك رعاية بيطرية )ثم ال تنطبق حدود اإلشغال(. يجب اتباع متطلبات  50مسموح بسعة بنسبة 

 ة والمسافة االجتماعية. ارتداء األقنع

مدارس تعليم  

 السياقة 
أقدام من التباعد االجتماعي  6% من إجمالي اإلشغال المدرج لتعليم الفصل. ضمان مسافة  50يسمح بما يصل إلى 

 بين الطالب والمعلمين إال عندما تكون في السيارة. 

مغامرات غرفة  

 الهروب 
 تداء األقنعة والمسافة االجتماعية. ٪. يجب اتباع متطلبات ار50يسمح بسعة تصل إلى 

األعمال  

 األساسية 
باع متطلبات ارتداء األقنعة  أشخاص. يجب ات  10٪ وال حد الحضور الـ 50ال يتم تطبيق حد سعة     مسموح. 

والمسافة االجتماعية. لتحديد ما إذا كان العمل أو الخدمة تُعد ضرورية، يرجى التحقق من إرشادات  

( التابع لوزارة األمن الداخلي  CISAجة في دليل األمن السيبراني وأمن البنية التحتية )الخدمات/الشركات المدر 

 أو أحدث.  3.1ية للبنية التحتية الحيوية، اإلصدار األمريكية بشأن القوى العاملة األساس

قاعات عرض  

 الفنون الجميلة 
الهواء الطلق، مع ضرورة وجود   % من إجمالي اإلشغال المدرج. ال حدود لإلشغال في50يسمح بالداخل حتى  

 أشخاص.  10جموعات. ال يمكن أن تتجاوز المجموعات أقدام بين الم 6مسافة تباعد اجتماعية 

ازيوم  الجمن 

وصاالت  

 التدريب

% من إجمالي اإلشغال المدرج. يجب اتباع متطلبات ارتداء األقنعة والمسافة  50يسمح بنسبة تصل إلى  

 االجتماعية. 

مبيعات داخل  

 منزلال
أفراد. يجب على األفراد اتباع سلوكيات اإلبعاد االجتماعي والنظافة وتغطية الوجه   10مسموح. تقتصر على 

 رئيس البلدية. المحددة في أمر 
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أعمال الحكومة  

 المحلية 
 %. 50مسموح. ال يخضع لحد اإلشغال 

الشركات  

المصنّعة  

 ( CISA)خارج 

 المدرج.  % من إجمالي اإلشغال 50يسمح بنسبة تصل إلى  

مؤسسات  

 التدليك
التباعد االجتماعي أقدام من  6% إذا كانت قادرة على ضمان االلتزام بمسافة  50مسموح. ال تخضع لحد اإلشغال 

 بين كل شخص واآلخر. 

اإلنتاج 

 اإلعالمي
  ال حدود لإلشغال في الهواء الطلق، مع ضرورة  ٪ من إجمالي اإلشغال المدرج. 50في الداخل حتى    مسموح. 

تعيينهم  أقدام بين المجموعات. يجب أن يمتثل موظفو مكتب اإلنتاج الذين لم يتم 6وجود مسافة تباعد اجتماعية 

 لبات الموظفين العاملين في المكتب. لمتط

 % من إجمالي اإلشغال المدرج ألي مسرح فردي ألي عرض. 50يسمح بما يصل إلى  دور السينما

صاالت  

 الموسيقى
على نوع المكان )مثل: مطعم، قاعة عرض للفنون الجميلة، مكان  اللوائح المطبقة  مع مراعاة  مسموح. 

شخص أو أقل. يجب اتباع متطلبات ارتداء األقنعة والمسافة   100طلق على يقتصر الحدث في الهواء ال  خارجي(. 

 االجتماعية. 

المتاحف  

 والمكتبات
وز تشغيل المتاحف والمكتبات العامة المحلية فقط  %. يج 50يسمح حتى إجمالي اإلشغال المدرج بنسبة تصل إلى 

 حت بذلك الحكومة المحلية. إذا سم

صالونات/محال 

ت العناية  

 ر باألظاف

أقدام من التباعد االجتماعي  6% إذا كانت قادرة على ضمان االلتزام بمسافة  50مسموح. ال تخضع لحد اإلشغال 

 بين كل شخص واآلخر. 

الكهوف  

 الطبيعية
 من إجمالي اإلشغال المدرج.  %50تصل إلى  يسمح بنسبة 

أصحاب العمل  

 داخل المكاتب 
إجمالي القوى العاملة المكتبية، أيهما أكبر، بشرط أن يحافظ األفراد  % من 50أفراد أو  10يسمح بما يصل إلى 

 على التباعد االجتماعي المناسب. 

مرافق/أنشطة  

الشركات  

 الخارجية: 

خاصة بوزارة الخدمات االجتماعية والصحية  بات بروتوكول الصحة اليجب أن يتوافق مع متطل  مسموح. 

(DSHSتقتصر المرافق/األنشطة التجارية ا .)  سواء في الداخل أو في الهواء الطلق، ولكنها ال  50لتالية على سعة ٪

 أشخاص للتجمعات الخارجية:  10تخضع لحدود  

 ك األحداث الرياضية االحترافية أو الجماعية أو ما شابه ذل •

 حمامات السباحة  •

 الحدائق المائية  •

 المتاحف والمكتبات •

 افق المماثلة حدائق الحيوان وأحواض السمك والكهوف الطبيعية والمر  •

 فاعليات رعاة البقر والفروسية  •

 المتنزهات •
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الفاعليات 

الخارجية )أكثر  

 ( 10من 

 محظور، باستثناء ما هو منصوص عليه خالف ذلك. 

فعاليات رياضة  

السيارات في  

 لهواء الطلق ا

تشغيله وفقًا % من حدود التشغيل العادية على النحو الذي يحدده مالك المكان إذا تم 50مسموح بما يصل إلى  

 إلرشادات تسهل التباعد االجتماعي المناسب. 

الرياضة في  

 الهواء الطلق 
 ضة في أي وقت. مشاركين يمارسون الريا 10مسموح إذا لم يكن هناك اتصال بين المشاركين وليس أكثر من  

خدمات العناية  

الشخصية  

 والجمال 

أقدام من التباعد االجتماعي  6ن االلتزام بمسافة  % إذا كانت قادرة على ضما50مسموح. ال تخضع لحد اإلشغال 

 بين أماكن العمل واألخرى. 

أدوات العناية   

بالحيوانات  

األليفة للجميع،  

وليس فقط  

الرعاية  

 البيطرية

 متطلبات ارتداء األقنعة والمسافة االجتماعية. ٪.  يجب اتباع 50  مسموح بسعة بنسبة 

الدوريات  

الرياضية  

 االحترافية 

 . 100٪ سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.  ال ينطبق حظر الحضور  50تقتصر على سعة  مسموح. 

الرياضات  

الترفيهية  

 للشباب 

سوا  لى األقل من المسافة االجتماعية من األفراد الذين لي أقدام ع 6مسموح.  يجب أن يحافظ المشاهدون على مسافة 

أشخاص. يجب أن يتوافق مع متطلبات   10٪ أو حد الـ 50عة  ال يخضع لحد اإلشغال بس  في مجموعة المتفرجين.

 (. DSHSبروتوكول الصحة الخاصة بوزارة الخدمات االجتماعية والصحية )

الخدمات   

 الدينية
عة أو منازل ورشة عمل. ال يتم تطبيق حد السعة بنسبة  التي تتم في كنيسة أو جما مسموح به، بما في ذلك تلك 

 أشخاص.  10٪ وال حد الـ50

٪ من السعة. ال يخضع تناول الطعام في  50مسموح. تقتصر خدمة تناول الطعام في األماكن المغلقة على نسبة  مطاعم

ى طاوالت في مجموعات  طالما أن الناس يجلسون عل  عشر على التجمعات الخارجيةالهواء الطلق لقيود الحضور ال

أشخاص ويتوافقون مع البروتوكوالت الصحية المنصوص عليها في قائمة تحقق تكساس المفتوحة   10ال تزيد عن 

تتجاوز  . يجب أال https://gov.texas.gov/organization/opentexasللحاكم الموجودة في الرابط التالي:  

  10ناس ويقفون ويتجولون حولها بدالً من تناول الطعام  ي الهواء الطلق حيث يتجمع الأماكن تناول الطعام ف

 أشخاص. 

 ٪. يجب اتباع متطلبات ارتداء األقنعة والمسافة االجتماعية. 50مسموح بسعة بنسبة  خدمات التجزئة 

مسابقات رعاة  

 البقر والفروسية 
% من إجمالي  50يزيد عن  من عدد المشاهدين إلى ما ال يجب أن تحد األماكن الداخلية مسموح. يسمح للمشاهدين. 

% من حدود التشغيل  50اإلشغال المدرج للمكان. يجب أن تحدد األماكن الخارجية عدد المتفرجين بما ال يزيد عن 

 العادية للمكان كما يحددها صاحب المنشأة.

الرياضة  

 المدرسية 
حتى يتم إعادة فتح األنظمة    ممارسة الرياضات الالمنهجية يوليو ، ال يجوز 14ة المؤرخ  بموجب أمر هيئة الصح 

 المدرسية للتدريس في الحرم الجامعي. 
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% من إجمالي اإلشغال المدرج. يجب اتباع متطلبات ارتداء األقنعة والمسافة  50يسمح بنسبة تصل إلى   مراكز التسوق 

 االجتماعية. 

أقدام على   6التزام المستفيدين بمسافة   شغال المدرج. يجب التأكد من% من إجمالي اإل50بة تصل إلى  يسمح بنس البث المتزامن

 األقل من التباعد االجتماعي. 

 % من إجمالي اإلشغال المدرج. 50يسمح بنسبة تصل إلى   حلبات التزلج 

حمامات  

 السباحة 
ابح التي  . بعض المس100ينطبق حظر الحضور ٪ سواء في الداخل أو في الخارج. ال 50يسمح بسعة تصل إلى 

 أوستن ال تزال مغلقة. يُرجى التحقق من توافر الموقع. تملكها وتشغلها مدينة 

صالونات  

 الدباغة
أقدام من التباعد االجتماعي  6% إذا كانت قادرة على ضمان االلتزام بمسافة  50مسموح. ال تخضع لحد اإلشغال 

 بين أماكن العمل واألخرى. 

نابيب التزلج/  أ 

التجديف  

 ( )التجاري 

 يحظر، بما في ذلك تأجير الطوافات وأنابيب التزلج ونقل الناس لغرض التجديف وأنابيب التزلج.  

خدمات وقوف  

 السيارات 
 مسموح. 

مرافق لعبة  

 فيديو
الجتماعي أقدام من التباعد ا 6% من إجمالي اإلشغال المدرج. ضمان االلتزام بمسافة  50يسمح بنسبة تصل إلى  

 بين آالت التشغيل. 

 شخص.   100٪ سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.  ال ينطبق حظر الحضور  50مسموح.  تقتصر على سعة  ائق المائية حدال

أماكن استقبال  

 الزفاف 
اتبع قواعد  مسموح.  إذا كان الزواج خدمة دينية، فال يوجد حد إشغال داخلي أو خارجي.  إذا ما ُعقد في مطعم، 

٪ من إجمالي 50لعمل، ويقتصر على ان داخلي تجاري آخر، بخالف مكان ورشة االمطعم.  إذا ما ُحجز في مك

اإلشغال المدرج. ال تقتصر مساحات األماكن الخارجية على حد اإلشغال ويجب أن تتوافق مع بروتوكوالت وزارة  

 الوجه. ، بما في ذلك أغطية (DSHSالخدمات االجتماعية والصحية )

نية، فال يوجد حد إشغال داخلي أو خارجي.  تقتصر األماكن الداخلية، بخالف  الزواج خدمة دي  مسموح.  إذا كان حفالت الزفاف  

ال تقتصر مساحات األماكن الخارجية على حد      ٪ من إجمالي اإلشغال المحدود.   50مكان ورشة العمل، على سعة 

، بما في ذلك أغطية  (DSHSت وزارة الخدمات االجتماعية والصحية )اإلشغال ويجب أن تتوافق مع بروتوكوال

 الوجه. 

غرف تذوق   

 النبيذ
على األرجح ال. يتم إغالق الحانات والمؤسسات المماثلة للخدمة الشخصية. ما لم تندرج غرفة تذوق النبيذ تحت   

 أو الشرب بشكل شخصي.  خدمة مطعم تناول الطعام بموجب أمر الحاكم، فال يمكن فتحها لتناول الطعام

في المائة من إجمالي إيصاالته من بيع  51اول الطعام إذا كان المطعم أقل من  ط كخدمة مطعم لتن تتأهل المنشأة فق 

في المائة المطلوبة بموجب قانون تكساس على النحو الذي    51المشروبات الكحولية وليس مطلوبًا لنشر عالمة  

بالطلبات الخارجية أو القيادة من مكن للبار أو غرفة تذوق النبيذ القيام حدده عمولة مشروب تكساس الكحولي. ي 

  ( الموجودة في الرابط التالي:TABCأو التسليم، وفقًا لتوجيهات لجنة المشروبات الكحولية في تكساس )خالل  

https://www.tabc.state.tx.us/coronavirus/files/PickupAndDeliveryOfAlcoholWithFood

Orders.pdf 

معسكرات  

 الشباب 
أشخاص.  يجب اتباع أغطية الوجه والتشتيت   10٪ وال حد الـ50ة  بيق حد السعة بنسب مسموح.  ال يتم تط

 (. DSHSالجتماعية والصحية ) االجتماعي ومتطلبات بروتوكول الصحة الخاص بوزارة الخدمات ا
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فراد الذين ليسوا  أقدام على األقل من التباعد االجتماعي بين األ 6مسموح. يجب أن يحافظ المشاهدون على مسافة  رياضة الشباب 

 %. 50في مجموعة المتفرجين. ال يخضع لحد اإلشغال  

 دها المالك. % من حدود التشغيل العادية كما يحد50يسمح بما يصل إلى  حدائق الحيوان 

 

 أغطية الوجه 
أن ينقل الفيروس   إلى األعراض. نظًرا ألن الشخص المصاب يمكن 19-تفتقر نسبة كبيرة من األفراد المصابين بفيروس فيروس كوفيد

ان إقامتك ضروري للمساعدة في منع  إلى اآلخرين قبل ظهور أي أعراض، فإن تغطية أنف وفم الشخص عندما يكون خارج منزلك أو مك

( وهيئة الصحة في مقاطعة أوستن  CDCيتفق مع نتائج مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )  . هذا 19- انتشار فيروس كوفيد

  ترافيس. 

أقدام اجتماعيًا وغسل اليدين، حيث تظل هذه خطوات مهمة إلبطاء انتشار   6ارتداء غطاء للوجه ليس بديالً عن الحفاظ على مسافة   نإ

هم عن عشرة يجب ارتداء شكل من أشكال تغطي أكثر من األنف والفم، مثل قناع محلية  الفيروس. جميع األشخاص الذين تزيد أعمار

 منديل، في الحاالت التالية:  الصنع، وشاح، باندانا أو 

 الدخول إلى أو داخل أي مبنى مفتوح للجمهور  •

                                                                        استخدام وسائل النقل العام أو سيارات األجرة أو ركوب األسهم                                •

 ضخ الغاز    •

 ة والبعد ستة أقدام بشكل ثابت بين الشخص وبينه ى المسافة الخارجي ال يمكن الحفاظ عل •

   رج محل إقامتهم. يتحمل آباء وأولياء أمور األطفال دون سن العاشرة مسؤولية إخفاء األطفال بشكل مناسب عندما يكونون خا

يمكن العثور   بيين والمستجيبين األوائل.( واألقنعة الجراحية واستخدامها فقط من قبل المتخصصين الطN95يجب حجز الدرجة الطبية )

  " ومن مركز السيطرة على األمراض.  أنت وعائلتكعمل أغطية الوجه القماشية تحت عنوان " على أمثلة لكيفية 

  طية الوجه في الحاالت التالية:زم تغال يل

 الركوب وحده في مركبة شخصية  •

 وحده في مكان واحد منفصل  •

 بحضور أفراد آخرين فقط من أسرتهم أو محل إقامتهم  •

 يتناول الطعام  •

في  القيام بذلك يشكل خطًرا جسديًا أو عقليًا أكبر، أو مخاطر تتعلق بالسالمة أو األمن مثل أي شخص يعاني من صعوبة  إن  •

 التنفس، أو فاقًدا للوعي أو عاجًزا أو غير قادر على إزالة الغطاء بدون مساعدة. 

 هل أحتاج الفتات ألعمالي حول تغطية الوجه؟ 
عامة للصحة العامة ومدينة أوستن في أعمالهم. يمكن  ة الوجه عن طريق نشر الفتات أوستن النطلب من الشركات االمتثال لنظام تغطي 

 ة واجهة العمل. الفتات تغطي  -  صفحة موارد المجتمعتنزيل النشرة اإلعالنية على 

 واألعمالدليل التباعد االجتماعي لمكان العمل 
 تعليق السفر غير الضروري للموظفين. •

لم يكن ذلك ضروريًا لتوفير استمرارية األنشطة   ( أقدام من بعضهم البعض، ما6حظر الموظفين العاملين على بعد ستة )  •

 ذلك تقليل االجتماعات والمؤتمرات الشخصية أو إلغائها.األساسية، بما في 

المنزل عندما يكونون مرضى وتعظيم المرونة في استحقاقات اإلجازات المرضية. السماح  مطالبة الموظفين بالبقاء في  •

 تقديم مالحظة الطبيب.  للموظفين المرضى بالبقاء في المنزل دون

 استخدم خيارات العمل عن بُعد لتقليل التفاعل بين األشخاص.  •

وقت واحد ولكنهم موجودون في أيام وأوقات بديلة، ما لم  تعديل الجداول الزمنية للموظفين بحيث ال يتواجد جميع الموظفين في   •

 يكن ذلك ضروريًا لتوفير استمرارية األنشطة األساسية. 

https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/you-and-your-family
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
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 إرشادات موفري رعاية األطفال والمدارس 
 كز السيطرة على األمراض لبرامج رعاية الطفل التي تظل مفتوحة إرشادات مر •

 إرشادات مركز السيطرة على األمراض للمدارس ورعاية األطفال  •

  )باللغة اإلنجليزية(  2020يوليو   14  -ئة الصحة العامة بمدينة أوستن  دليل صحة األطفال في هي  •

  سبانية()باللغة اإل 2020يوليو   14 - دليل رعاية األطفال في هيئة الصحة العامة بمدينة أوستن  •

  أسئلة الفحص الصحي لألطفال الٌمسجلة حديثًا - نموذج التحقق من الوالدين  •

 مات رعاية الطفل السابقة لألطفال الٌمسجلة حديثًا معلو - نموذج التحقق من الوالدين  •

 إرشاد حول المخيمات الصيفية 

 ( PDF)لرعاية األطفال وبرامج المعسكرات الصيفية   19- ت تدفق كوفيدمخططا •

• tos de de Salud Pública de Austin para los programas de cuidado infantil y campamenGuías 

verano (PDF ) 

 ( PDF) ادات معدات الحماية الشخصية لمقدمي رعاية األطفال إرش •

• (EPP) para los centros de cuidado infantil y  Guías de uso de equipo de protección personal

campamentos de verano (PDF ) 

 . صفحة موارد المجتمعشورات لمقدمي رعاية األطفال للنشر في مرافقهم انظر من

  .6بواية النجاح بزيارة في أوستن، قم   19-لنسبة لمعلومات وموارد الطفولة المبكرة ذات الصلة بفيروس كوفيدبا

- 597-512ال، يرجى االتصال بالرقم )للحصول على معلومات عامة أو أسئلة حول إعانات رعاية األطف - حلول منطقة القوى العاملة

 Providerervices@wfscapitalarea.com( أو إرسال رسالة بريد إلكتروني على  7191

 عاية األطفال )الترخيص(. تحديث لوائح رإذا كان لديك أي تغيير في حالة مراكز رعاية طفلك/المنزل على الفور  

  COVID-19. يمكن توجيه األسئلة المتعلقة بمقدمي رعاية األطفال إلى لرعاية األطفال الخدمات الصحية واإلنسانية لوالية تكساس  دليل

(  DSHSأو مركز االتصال على إدارة الخدمات االجتماعية والصحية )  hhsc.state.tx.usmsc@على صندوق بريد المعايير الدنياعلى 

 خصومات المجال    . 9779-570-877- 1بخصوص فيروس كورونا:  

 موارد مرافق رعاية األطفال: 

ال يمكنها ضمان  Travis-Austinمن  COVID-19فال . في حين أن فرقة عمل رعاية األطأكمل هذا النموذجإذا كنت بحاجة إلى لوازم، 

سيبذلون قصارى جهدنا لمحاولة تلبية هذه   Task Forceو City of Austinلك، فإن شركاء قدرتنا على توفير جميع اإلمدادات الالزمة 

 االحتياجات. 

توصيات   .اإلسبانيةو اإلنجليزيةعاية الطفل المفتوحة باللغتين . توصيات لبرامج رباإلسبانيةو   جليزيةباإلن اقرأ نصائح لألطفال واألقنعة 

 . اإلسبانيةو  اإلنجليزيةلبرامج الشباب والمعسكر الصيفي باللغتين 

 إرشادات للمطاعم والبارات
ة والعربية واألوردية  لتوجيهات إعادة فتح المطاعم والحانات باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والكورية والفيتنامي  PDFيتوفر نشرة 

 . مطبوعة المواد والالفتات المطلوبة هنا 19-مدينة أوستن كوفيدوالبورمية والصينية التقليدية والصينية المبسطة على 

 إرشادات ألصحاب األعمال 
 تزال قيد التشغيل.  اتبع توصيات مركز السيطرة على األمراض لمواقع العمل التي ال 

 . CDCدليل مكان عمل 

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flow%20charts%20for%20child%20care%20and%20summer%20camp%20programs_FINAL.PDF
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flow%20charts%20for%20child%20care%20and%20summer%20camp%20programs_FINAL.PDF
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flow%20charts%20for%20child%20care%20and%20summer%20camp%20programs_FINAL%20SPANI....pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flow%20charts%20for%20child%20care%20and%20summer%20camp%20programs_FINAL%20SPANI....pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flow%20charts%20for%20child%20care%20and%20summer%20camp%20programs_FINAL%20SPANI....pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flow%20charts%20for%20child%20care%20and%20summer%20camp%20programs_FINAL%20SPANI....pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/PPE%20Guidance%20for%20Child%20Care%20Providers_6.2.2020_ENGLISH.PDF
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/PPE%20Guidance%20for%20Child%20Care%20Providers_6.2.2020_SPANISH.PDF
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/PPE%20Guidance%20for%20Child%20Care%20Providers_6.2.2020_SPANISH.PDF
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/PPE%20Guidance%20for%20Child%20Care%20Providers_6.2.2020_SPANISH.PDF
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/PPE%20Guidance%20for%20Child%20Care%20Providers_6.2.2020_SPANISH.PDF
https://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.missionbox.com/uwatx/successby6atx
https://www.surveymonkey.com/r/CCLCOVID19
https://www.surveymonkey.com/r/CCLCOVID19
https://www.surveymonkey.com/r/CCLCOVID19
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/additional-guidance-covid-19-daycare-operators
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/additional-guidance-covid-19-daycare-operators
mailto:msc@hhsc.state.tx.us
https://docs.google.com/presentation/d/1Z0cblzWQz7WyuNrLQ9e62iD_xzlIQ1TITYwh0UHWu40/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z0cblzWQz7WyuNrLQ9e62iD_xzlIQ1TITYwh0UHWu40/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z0cblzWQz7WyuNrLQ9e62iD_xzlIQ1TITYwh0UHWu40/edit?usp=sharing
https://www.surveymonkey.com/r/COVIDNeeds
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/Tips%20for%20Children%20and%20Masks_ENG.docx
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/Tips%20for%20Children%20and%20Masks_SPAN.docx
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/Add'l%20COA%20Recs%20for%20Child%20Care_FINAL%205.26.2020.pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/Add'l%20COA%20Recs%20for%20Child%20Care_FINAL%205.26.2020%20SPANISH.pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/Add'l%20COA%20Recs%20for%20Child%20Care_FINAL%205.26.2020%20SPANISH.pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/Add'l%20COA%20Recs%20for%20Child%20Care_FINAL%205.26.2020%20SPANISH.pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/Add'l%20COA%20Recs%20for%20Camps_FINAL%205.26.2020.pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/Add'l%20COA%20Recs%20for%20Camps_FINAL%205.26.2020.pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/Add'l%20COA%20Recs%20for%20Camps_FINAL%205.26.2020.pdf
https://www-draft.austintexas.gov/sites/default/files/files/Add'l%20COA%20Recs%20for%20Camps_FINAL%205.26.2020%20SPANISH.pdf
http://www.austintexas.gov/page/printed-materials-and-required-signage#restbars
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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 ات للموظفينإرشاد
 االمتناع عن إعداد التقارير للعمل إذا كنت تستوفي أيًا من المعايير التالية والحجر الذاتي. 

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

  ساخنة".

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

 هايت؛درجة فهرن  99.6أن تعاني من حمى بدرجة حرارة أعلي من  •

ولم يكن لديه معدات الوقاية الشخصية المناسبة    COVID-19السابقة، اتصلت بشخص لديه تشخيص مؤكد لـ  14في األيام الـ  •

 ( CDCوقاية منها ) التي حددتها مراكز السيطرة على األمراض وال

 أو يعانون من مرض في الجهاز التنفسي.  19-يخضعون للفحص بشأن فيروس كوفيد •

 إلى العمل معايير العودة  

 . معلومات ألولئك المرضىيرجى االطالع على المعايير الموضحة في صفحة 

 إرشادات لصناعة البناء
( مسموح به. لم تعد المدينة تحظر  GA-14)ال.  2020مارس   31جميع أعمال البناء المسموح بها في القرار التنفيذي الصادر في  

 مشاريع البناء التجارية أو السكنية. 

 متطلبات صاحب العمل لجميع أعمال البناء 

من أمر اإلقامة بالمنزل، لجميع مواقع البناء   Bو  Aالتباعد ومتطلبات ممارسة العمل الصحي في التوضيحات باإلضافة إلى التوجيهات 

 عمال نشطين في أي وقت، الشخص المسؤول عن الموقع العام )"الموقع المدير "(:  10داخل المدينة مع أكثر من 

، وإشعار يوضح أحجام وأنواع أطقم المناوبات العاملين شخاص الذين يعملون هناكالنشر في الموقع، بلغات يفهمها جميع األ •

 هناك، وتوجيهات حول كيفية قيام مدير الموقع بتحديد حجم الطاقم والتحوالت الدورية ؛

 إجراء فحص مسبق لموقع العمل للصحة العامة لكل عامل، مع حرض فهم العامل، كل يوم قبل بدء العمل؛ •

 عامالً في الموقع ؛  15لغسل اليدين بالصابون أو معقم اليدين لكل  جود موقع واحد على األقل التأكد من و •

 حظر استخدام مبردات المياه المجتمعية ؛ •

تأكد من تطهير األدوات المشتركة بين المستخدمين، ومن تنظيف المناطق العامة )مناطق الغداء واالستراحة، ومناطق التحدث   •

ذلك( ونقاط االتصال الجماعية )مقابض األبواب والعدادات ولوحات المفاتيح   لمعدات الكبيرة، وما إلى في صندوق األدوات، وا

 وما إلى ذلك( وتعقيمها مرتين على األقل يوم؛ و 

سطة  النشر في مكان أو أماكن بارزة على موقع يتم فيه نشر اإلشعارات للموظفين بشكل اعتيادي، بمجرد أن يتم توفير هذه الالفتات بوا

. من أمر اإلقامة بالمنزل وتوصيات الموظفين  j.6غتين اإلنجليزية واإلسبانية توفر متطلبات التباعد االجتماعي في القسم  المدينة، الفتة بالل

ى  من وثيقة التوجيه هذه، ومعلومات للعاملين لتقديم شكاو  3الواردة في العرض ب من أمر اإلقامة بالمنزل واألحكام الواردة في القسم 

 بشأن أي انتهاكات. 

تم تأكيد إصابة أحد العاملين في موقع البناء بفيروس كورونا، فيجب على مدير الموقع إرسال العامل فوًرا إلى المنزل وإخطار مركز   إذا

 الصحة العامة بمدينة أوستن واتباع جميع التوجيهات من مركز الصحة العامة بمدينة أوستن بخصوص ذلك العامل. 

ل عامل يدخل إلى موقع عمل قد قام بتسجيل الدخول وأن يحتفظ بقائمة ومعلومات االتصال لكل  ر الموقع التأكد من أن كيجب على مدي 

عامل يدخل إلى موقع العمل كل يوم بغرض تحديد العمال وإخطارهم إذا كانوا قد شاركوا موقع عمل مع شخص ما تم تأكيد إصابته  

 بفيروس كورونا. 

 على مراعاة ممارسات التوظيف التالية لصالح االقتصاد العام للمدينة: العمل في صناعة البناء  يتم تشجيع جميع أرباب

ال تتخذ أي إجراء سلبي ضد العامل الذي يرفض العمل في موقع البناء إذا كان العامل يؤمن بحسن نية أن الموقع يمثل خطًرا   •

 صحيًا وشيًكا على صحة العامل أو غيره بسبب فيروس كورونا. 

 د العامل الذي تم عزله، أو نصح بالحجر الذاتي، بسبب التعرض المحتمل لفيروس كورونا. ال تتخذ أي إجراء سلبي ض •

 ال تطعن في طلب تعويضات البطالة الذي قدمه العامل مؤقتًا بسبب إقفال موقع البناء بسبب فيروس كورونا. •

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://www-draft.austintexas.gov/department/information-those-who-are-sick
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
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 ن اإلنجليزية واإلسبانية.مل في موقع ظاهر باللغتي يجب على جميع مواقع العمل نشر الفتات اإلنشاء في كل موقع ع

   .  موارد المجتمعقم بتنزيل هذه المستندات في صفحة 

 فيديو إرشادات سالمة البناء: 

 19-سالمة بناء أوستن و كوفيد

19 en Austin-Seguridad de Construcción y COVID 

 إرشادات األعمال العامة 
سبانية والكورية والفيتنامية والعربية واألوردية  االفتتاح باللغات اإلنجليزية واإل ( لتوجيهات األعمال العامة إلعادة PDFتتوفر نشرة ) 

والبورمية والصينية التقليدية والصينية المبسطة في صفحة مدينة أوستن للمواد المطبوعة والالفتات المطلوبة هنا الخاصة بفيروس كوفيد  

19 . 

 إرشادات طلبات الحصول على تصريح
قامت إدارات المدينة بنقل الموظفين إلى ظروف العمل عن بعد وتعمل على عدد أقل من الموظفين داخل المرافق. أغلق الردهة الخاصة  

 ن وسيقبل طلبات التصريح فقط عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني. بالزبائ 

 اتبع التوجيه المتوفر على موقع الويب الخاص بهم. إدارة خدمات التنميةريح الصادرة من بالنسبة للتصا

مايو   8العادية. جميع المناسبات الخاصة محظورة حتى  اتبع عملية التصريح مركز أوستن للمناسبات بالنسبة للتصاريح الصادرة من 

2020 . 

( التابعة للصحة العامة في أوستن ردهة دخول العمالء وستقبل طلبات التصريح فقط عن  EHSDأغلقت شعبة خدمات الصحة البيئية )

ق البريد أو البريد اإللكتروني، ستقبل  د أو البريد اإللكتروني. بالنسبة للعمالء غير القادرين على تقديم طلباتهم عن طري طريق البري 

EHSD  1520المواعيد للخدمة في مكتبنا الموجود في  Rutherford Lane، Building 1 Suite 205، Austin، TX 78754  يرجى .

 حديد موعد. لت  0300- 978- 512االتصال على الرقم 

صباًحا سيتم تعيينها اآلن فقط.    11:00صباًحا إلى   7:45يومي الثالثاء والخميس بداية من  Mobile Food Vendorمراجعات تطبيق    

. ستستمر عمليات تفتيش بائع األطعمة المتنقلة في ساحة  0300-978- 512المشي في المواعيد لم تعد متاحة. لتحديد موعد، اتصل برقم  

 لسيارات في المبنى الخاص بنا عن طريق التعيين فقط. انتظار ا

أو من خالل االتصال على   EHSD.Service@austintexas.govخاوف عبر البريد اإللكتروني إلى يمكن إرسال جميع األسئلة والم 

(512  )978 -0300 . 

 بريد أو البريد اإللكتروني للمعالجة والدفع على النحو التالي: عبر ال EHSDيمكن تقديم خدمات 

بالنسبة للمؤسسات   ,EHSD.Service@austintexas.gov PO BOX 142529, Austin, TX 78714 Email: APH EHSDالبريد: 

 دوق لدينا بك عبر مدفوعات بطاقة االئتمان عبر الهاتف فقط. التي تحتاج إلى إجراء دفع، سيتصل أمين الصن 

 لصناعية المساعدات التجارية وا 
للحصول على آخر التحديثات والموارد مباشرةً لدعم جهود االسترداد لشركات أوستن   www.atxrecovers.comتفضل بزيارة  

    ورجال األعمال والمنظمات غير الربحية. 

" للعثور على الدعم  Disaster Reliefالتابع لوزارة التنمية االقتصادية  وقم بالتصفية حسب "  دليل موارد األعمال الصغيرةقم بزيارة 

  .19- ة وموارد المجتمع للشركات الصغيرة والمؤسسات غير الربحية المتأثرة بفيروس كوفيدالفوري بما في ذلك قائمة بالحكوم

تساعد مقدمي رعاية األطفال من خالل منحة دعم استقرار نظام رعاية الطفل من فرع أوستن   (EGBIحاضنة أعمال النمو االقتصادي )

رعاية   ومن خالل هذه المنحة، ستوفر حاضنة أعمال النمو االقتصادي لمقدمي  (.TXAEYCلتعليم األطفال الصغار ) لجمعية تكساس 

األطفال في مقاطعة ترافيس استشارات األعمال والتدريب والمساعدة التقنية بدون تكلفة لمقدم رعاية األطفال. يتوفر موظفو حاضنة  

http://austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://youtu.be/9U--x34fqT4
https://youtu.be/9U--x34fqT4
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMpVhgp4xRzw&data=02%7C01%7CTim.Ziegler%40austintexas.gov%7C4e6efb9bdb2c44a9b4d408d7e0c6eb85%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637225017264429058&sdata=QPZYlAIVrZ4UI5ZSTlmduBN%2Bgi9BqXNNJImjI6mWAPU%3D&reserved=0
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://austintexas.gov/page/dsd-covid-19
http://austintexas.gov/ace
mailto:EHSD.service@austintexas.gov
mailto:EHSD.service@austintexas.gov
http://www.atxrecovers.com/
http://www.austintexas.gov/small-business-resources?field_business_type_value=Disaster+Relief&field_location_value=All
https://egbi.org/
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لطلب   هناوالهاتف. انقر  Googleأو  Zoomري وناطقين باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية عبر أعمال النمو االقتصادي للتدريب التجا

 موعد. 

 مصادر أخرى 
لغين، وإرشادات لمقدمي خدمات الشيخوخة، وتوصيات  أخرى لألنشطة التجارية، مثل إرشادات لمراكز رعاية البا PDFاعثر على موارد 

بمدينة أوستن لصفحة مقدمي خدمات الرعاية تحت   19- معلومات حول كوفيدالل االختبار، وإرشادات للمنازل الجماعية، والمزيد من خ

  . لمواردعالمة تبويب ا

  

https://egbiaustin.wufoo.com/forms/client-registration/
http://www.austintexas.gov/department/information-care-providers
http://www.austintexas.gov/department/information-care-providers
http://www.austintexas.gov/department/information-care-providers
http://www.austintexas.gov/department/information-care-providers
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COVID-19معلومات للمسافرين والرحالت الجوية : 

 السفر
وسيارات األجرة وركوب الخيل أعمااًل أساسية ويمكنها أن تظل مفتوحة خالل هذا الوقت لألشخاص الذين  تُعتبر برامج الطائرات  

 يسافرون لتقديم الرعاية.  يسافرون إلجراء األعمال األساسية أو البنية التحتية الحيوية، ومقدمي الرعاية الذين

 السفر المسموح به
أو الحد األدنى   يُسمح فقط بالسفر المتعلق باألنشطة األساسية أو الوظائف الحكومية األساسية أو األعمال األساسية أو البنية التحتية الحيوية 

 من العمليات األساسية. 

 يشمل السفر المسموح به ما يلي: 

 لرعاية المسنين والقّصر والمعالين واألشخاص ذوي اإلعاقة أو غيرهم من األشخاص المعرضين للخطر؛ السفر  •

 خدمات أخرى ذات صلة؛ السفر من أو إلى المؤسسات التعليمية ألغراض تلقي المواد للتعلم عن بُعد أو لتلقي الوجبات أو أي   •

 قضائية )على سبيل المثال، العودة إلى الوطن من جامعة قريبة(؛ السفر للعودة من أو إلى مكان اإلقامة من خارج الوالية ال •

 السفر المطلوب بموجب القانون أو بأمر من المحكمة؛  •

 األخرى التي تتطلب السفر؛ سفر موظفي الكنيسة/رجال الدين لغرض إنتاج الخدمات الدينية عن بُعد أو الوزارات •

هم خارج المدينة. يتم تشجيع األفراد بشدة على التحقق من أن وسائل النقل  السفر المطلوب لغير المقيمين للعودة إلى محل إقامت  •

 خارج المدينة ال تزال متاحة وعملية قبل السفر. 

 وسائل النقل العامة
CapMetro   تنفذ تغييرات مؤقتة في خدماتهم لتعزيز الصحة العامة واستيعاب التباعد االجتماعي الذي تنصح به السلطات الحكومية

 والطبية. 

 بتطبيق أسعار مجانية لجميع العمالء طوال شهر أبريل.  CapMetroستقوم 

 ين والعمالء من القرب المادي القريب ودعم العمالء الذين يستخدمون الخدمة ألداء واجبات أساسية. الهدف هو حماية المشغل •

م، أو سداد قيمة  ستساعد الخدمة المجانية على التباعد االجتماعي من خالل القضاء على حاجة العمالء إلظهار تصاريحه •

رع من الصعود Fareboxالمشغل أو استخدام صندوق   إلى الطائرة ويقلل من االزدحام عند مداخل المركبات. . كما أنه يّسِ

ال يُقصد من الفترة الخالية من األجرة تشجيع أي ركوب إضافي. يتم تذكير العمالء باستخدام النقل العام للرحالت األساسية فقط   •

 العمل اآلمن - اء في المنزل خالل فترة البق

 قبل الصعود إلى الطائرة.   مطالبين بإظهار معرف صالح MetroAccessسيظل عمالء   •

 . 9CapMetro.org/COVID1على  CapMetroابق على اطالع مع تعديالت خدمة  

 خدمة المركبات المشتركة
 بتعليق العمليات مؤقتًا من أجل سالمة مجتمعنا.  Ride Austinقامت  

 ٪.10أسطولها بنسبة  Revelخفضت 

 توفيره بشكل أساسي لمساعدة العمال األساسيين على السفر.  إلى حد كبير األسطول الذي تم Scoot'sقللت 

 ت المركبات من على يمين الطريق. hا في أوستن للشهر المقبل وأزعملياته Zipcarتوقف 

Micromobility 
أقدام عن اآلخرين واغسل يديك بعد كل   6خدمات التنقل المصغر للسفر للقيام باألنشطة األساسية، حافظ على أكثر من عند استخدام  

 رحلة. 

ألي شخص يقوم برحالت أساسية أثناء اإلقامة في  تراخيص مرور مجانية للدراجات النارية في أسوتن تقدم الدراجات النارية في أسوتن 

  اآلمن من وتيرة التنظيف والتطهير لجميع دراجات ومحطات الدراجات النارية.لقد زاد طلب العمل  - المنزل 

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
https://capmetro.org/COVID19/#updates
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/CapMetro.org/COVID19
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/CapMetro.org/COVID19
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/CapMetro.org/COVID19
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
https://www.smartmobilityatx.com/b-cycle
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ها  مارس باستثناء أسطول صغير من المركبات حتى يتمكن العمال األساسيون من استخدام 27غالبية أسطولها اعتباًرا من  Birdخفضت 

  للسفر. 

ت المحلية لتسهيل الرحالت األساسية من قِبل العاملين في مجال  األولوية لنشر استخدام االسكوتر بالقرب من المستشفيا Lyftتعطي 

 الرعاية الصحية. 

حين للرد على  أوقفت الشركات التالية عملياتها مؤقتًا وأزالت جميع األجهزة من حق المرور حتى إشعار آخر. ال يزال لديهم موظفين متا

 . 1- 1- 3طلبات أوستن  

• Lime مارس  17، اعتباراً من 

• Wheelsمارس  19راً من  ، اعتبا 

• Spin مارس  26، اعتباراً من 

• JUMP مارس  27، اعتباراً من 

 أوامر الحجر الصحي لوالية تكساس
 حتى إشعار آخر، كل شخص يدخل والية تكساس كوجهة نهائية عبر مطار من: 

 نيويورك •

 نيو جيرسي  •

 كونيتيكت •

 كاليفورنيا •

  لويزيانا •

 واشنطن  •

 مدينة أتالنتا، جورجيا •

 مدينة شيكاغو، إلينوي  •

 مدينة ديترويت، ميشيغان •

 مدينة ميامي، فلوريدا  •

 وأي شخص يدخل والية تكساس عن طريق الطرق البرية من: 

 يزيانالو •

 ساس أو مدة حضور الشخص في تكساس، أيهما أقصر. يوًما من وقت الدخول إلى تك 14لمدة  مكلف بالحجر الذاتيهو 

خاص المسافرين فيما يتعلق بالخدمة العسكرية أو االستجابة للطوارئ أو االستجابة  ال تنطبق أوامر الحجر الصحي الذاتي على األش 

 الصحية أو وظائف البنية التحتية الحرجة، وذلك وفقًا لما قد تحدده إدارة تكساس إلدارة الطوارئ. 

 اللوجستيات واإلنفاذ
( من المسافرين من هذه المواقع تعيين موقع الحجر الصحي في تكساس، مثل اإلقامة بالمنزل  DPSتتطلب إدارة تكساس للسالمة العامة ) 

ة أو معلومات جواز  مسافرين أيًضا تقديم االسم الكامل وتاريخ الميالد وعنوان المنزل ورقم الهاتف ورخصة القيادأو بالفندق. يجب على ال

  السفر. 

(، أو ضباط السالم المعتمدين اآلخرين، بجمع نموذج كامل من كل مسافر في  DPSسوف يقوم جنود شعبة دورية الطريق السريع ) 

 طول الحدود بين تكساس ولويزيانا. المطار وسيطبق القرار التنفيذي على

لمسافرين بالزوار في موقع الحجر الصحي المعيّن، بخالف موظفي قسم  يوًما، ال يُسمح ل 14وخالل فترة الحجر الصحي التي تبلغ 

 الصحة أو الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية، ويجب أال يزوروا أي أماكن عامة. 

( بإجراء زيارات غير معلنة إلى مواقع الحجر الصحي المحددة للتحقق من  DPSسريع ) سيقوم وكالء جنود شعبة دورية الطريق ال

أي إخفاق في االمتثال لهذا القرار بالحجر الذاتي يجب أن يكون جريمة جنائية يعاقب    خالل تأكيد الوجود المادي للمسافرين. االمتثال من

 يوًما، أو كليهما.  180لمدة ال تتجاوز  دوالر، أو الحبس في السجن 1,000عليها بغرامة ال تتجاوز $

https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-new-york-tri-state-area-new-orleans2
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-new-york-tri-state-area-new-orleans2
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-new-york-tri-state-area-new-orleans2
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-mandates-14-day-quarantine-for-road-travelers-arriving-in-texas-from-any-location-in-louisiana
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-mandates-14-day-quarantine-for-road-travelers-arriving-in-texas-from-any-location-in-louisiana
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-mandates-14-day-quarantine-for-road-travelers-arriving-in-texas-from-any-location-in-louisiana
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-new-york-tri-state-area-new-orleans2
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
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 5555- 525( 800)  على رقم DPSيجب توجيه األسئلة حول هذا القرار إلى  

 تحديثات السفر الجوي في مطار أوستن بيرجستروم الدولي
 المطار. استخدم الرابط أدناه للحصول على تفاصيل محدثة حول عمليات  بنية تحتية حرجة ويبقى المطار مفتوًحا. AUSتعتبر 

 ( AUS( لمطار مطار أوستن بيرجستروم الدولي )COVID-19يروس كورنا المستجد )تحديثات ف

 شاهد وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بهم والالفتات الرقمية على طول شارع الرئاسة للحصول على التحديثات.

 تنظيف وتطهير المطار
أيًضا   AUSلاللتزام بالتباعد االجتماعي، يعمل المطار على تقليل عدد الركاب على متن المكوكات التي تنطلق في وقت واحد. تعمل 

ركبات والعمالء. يتم تنظيف المكوكات بالمطهرات ويتم مسح مناطق التالمس مثل الدرابزين لمرات عديدة على  للحفاظ على سالمة الم

 مدار اليوم. 

 باإلضافة إلى ذلك، يتم بذل جهود التنظيف والتطهير هذه: 

 (. TSAيفة )مثل بعد نقاط التفتيش تقع المزيد من محطات التطهير اليدوي في المناطق ذات حركة المرور الكث  •

 يتم نشر الالفتات ويقوم الموظفون بإعالن إعالنات حول أفضل ممارسات النظافة العامة والتباعد االجتماعي.  •

ينصب التركيز على تطهير المناطق "متكررة التالمس"، مثل األكشاك، والمنصات، ومقابض األبواب، ولوحات المفاتيح،  •

 ن. اه، والمقاعد، وصناديق األماوالسور، ونوافير المي 

يتركز طاقم التنظيف في األماكن العامة، وفي بعض الحاالت، يتم سحب الموظفين من األقسام األخرى للمساعدة في تحسين   •

إجراءات التنظيف. موظفو المرافق لديهم زجاجات من محاليل التطهير وذلك الستخدامها أثناء العمل. يستخدم جميع موظفي  

 الوجه إذا طلب ذلك. يًضا القفازات ولديهم أقنعة التنظيف أ

تم تشجيع الموظفين في جميع المجاالت على ممارسة النظافة الشخصية الجيدة مثل غسل اليدين بانتظام وممارسة التباعد  •

جموعة  أقدام على األقل من الشخص المجاور حيثما أمكن وتجنب إعدادات أو اجتماعات م  6االجتماعي، والحفاظ على مسافة  

يران بتوظيف موظفين على مراحل مختلفة لدعم العمليات التي تتم في المطار. إذا تطلب القرار، يعمل  كبيرة. يقوم موظفو الط

 موظفو الطيران من المنزل. 

 ماذا يجب أن أفعل إذا أردت تغيير خطط سفري؟
ر  بالنسبة للمسافرين الذين لديهم مخاوف تتعلق بأي خطط سفر قادمة، يتم تشجيعهم على االتصال بشركات الطيران الخاصة بهم لالستفسا

 عن إمكانية إعادة جدولة رحالتهم. 

 ؟19-عل شركات الطيران استجابةً لفيروس كوفيدماذا تف
. للحصول على  AUSالجوية، بما في ذلك في  تتخذ بعض شركات الطيران قرارات بهدف تغيير أو تقليل التردد على بعض طرق الخدمة 

طيران في الوقت الحالي،  معلومات إضافية بشأن تغييرات الخدمة الجوية والمعلومات المتعلقة بالخطوات األخرى التي تتخذها شركات ال 

 يرجى االتصال بشركة الطيران الخاصة بك. 

  

http://www.austintexas.gov/page/covid-19-information
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
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 معلومات حول أمر البقاء بالمنزل
 أوامر الحاكم

تكساس عن إعادة افتتاح تدريجي للشركات والخدمات. يوفر األمر الصادر عن حاكم أبوت التوجيه ألصحاب العمل  أعلنت والية 

 د فتحها. والموظفين والعمالء من الشركات التي أعي 

 . صفحة موارد االستجابة لفيروسات كورونا وتكافؤهاللحصول على مزيد من المعلومات حول أوامر ولوائح الحاكم، قم بزيارة 

 أوامر مدينة أوستن
د االجتماعي والنظافة وسلوكيات تغطية الوجه بموجب أوامر المدينة  ترافيس لمواصلة ممارسة اإلبعا-يتم توجيه سكان مقاطعة أوستن

لمنزل آمنًا". عالوة على إرشادات  " محل "أمر البقاء في اأمر البقاء في المنزل لحفظ األرواحيونيو. يحل " 15والمقاطعة المعتمدة في  

التقليل منها، كما يُحظر التواصل االجتماعي في  أشخاص أو  10النظافة، تنص األوامر على أنه يجب تجنب التجمعات االجتماعية حتى 

 أفراد خارج نفس األسرة.  10مجموعات تضم أكثر من  

قرار البقاء في  وأصدر   2020يوليو   2في    أغطية الوجه، وُكن آمنًاقرار البقاء في المنزل، وارتداء باإلضافة إلى ذلك، تم إصدار  

، الصادر في  قرار الشركات للصحة والسالمة، والذي يتضمن أجزاء من  2020يونيو   22في المنزل، وارتداء أغطية الوجه، وُكن آمنًا 

يونيو.  يتضمن القرار   23بحلول  19س كوفيد يونيو، والذي يوجه جميع الشركات إلى تنفيذ خطة الصحة والسالمة المتعلقة بفيرو 17

 ظروف.  يُرجي االطالع على القرار للمزيد من التفاصيل. أيًضا ضرورة قيام الموظفين والعمالء بإرتداء أغطية الوجه في معظم ال

اثنين. تنتهي كل من   ، يجب على األفراد المستضعفين تجنب مجموعات من أكثر من4وعندما تكون المقاطعة في حالة تأهب في المرحلة 

 أغسطس.  15قرارات المقاطعة وقرارات المدينة في  

؛ فيما يتعلق بالقيود  14-2020سام بيسكو بالتصديق على قرار قاضي المقاطعة رقم  ، قام قاضي مقاطعة ترافيس 2020يوليو   9في  

، ويستمر حتى الساعة  2020يوليو  11السبت  صباًحا،  12:01، بأن يكون ساريًا اعتباًرا من الساعة  19المجتمعية لفيروس كوفيد 

الكوارث المحلية والطوارئ الصحية العامة لمقاطعة   ما لم يتم تمديده.  ويتابع القرار إعالن 2020أغسطس  15مساًء في   11:59

 لمعرفة المزيد.  TravisCountyTx.Govقم بزيارة    ترافيس. 

 ما الذي تحتاج إلى معرفته
مقاطعة أوستن/ترافيس تجنب النزهات غير الضرورية والبقاء في المنزل قدر اإلمكان  يطلب قرار مركز الصحة العامة من جميع سكان 

 (. COVID-19الحتواء انتشار فيروس كرونا المستجد )

لبقالة أو الذهاب للركض أو المشي في الكلب أو تناول الدواء أو زيارة الطبيب أو السفر من وإلى  ال يزال مناسبا مغادرة منزلك لشراء ا

 ذا تم تحديده على أنه عمل أساسي أو تم إعادة فتحه(. العمل )إ

 هل يطلب قرار الحاكم اآلن من الناس ارتداء غطاء للوجه؟ 
سنوات ارتداء قناع وجه يغطي األنف والفم عندما   10زيد عمره عن (، يُطلب من كل شخص ي GA-29نعم.  وفقًا لقرار الحاكم رقم )

مساحة أخرى مفتوحة للجمهور، أو عندما يكون في مساحة عامة خارجية، حيثما ال يكون من  يكون داخل كيان تجاري أو مبنى أو 

 الممكن الحفاظ على ستة أقدام من المسافة االجتماعية عن شخص آخر ليس من نفس األسرة. 

 ل االستثناءات من هذا الشرط: تشم 

 أو السكن، عندما يكون الشخص بمفرده، أو بحضور أفراد آخرين فقط من نفس األسرة  •

 أو في غرفة مفردة أو مساحة؛   •

 أو عند التصويت، أو مساعدة شخص ما في التصويت، أو العمل كمراقب لالستطالع، أو إدارة االنتخابات بنشاط؛   •

 حيرة أو مساحة مماثلة من الماء؛عند السباحة في بركة أو ب   •

 عند توفير أو الوصول بنشاط إلى العبادة الدينية؛  •

 ؤية الفم ضرورية للتواصل مع أو مع شخص ضعاف السمع؛عندما تكون ر  •

 أقدام أو أكثر؛  6عند األكل أو الشرب؛ عندما تكون في الهواء الطلق إذا كان من الممكن الحفاظ على مساحة فصالة ثابتة من   •

 عند القيادة بمفردك أو مع الركاب الذين هم جزء من نفس األسرة؛   •

https://gov.texas.gov/coronavirus
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Order-No-20200615-013.pdf
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/stay-home-order
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جه خطًرا أكبر على الصحة العقلية أو البدنية أو السالمة أو المخاطر األمنية بسبب حالة طبية  أو عندما يشكل ارتداء أغطية الو  •

    أو حالة صحة عقلية أو إعاقة. 

   مسؤولية إخفاء األطفال بشكل مناسب عندما يكونون خارج محل إقامتهم.  يتحمل آباء وأولياء أمور األطفال دون سن العاشرة

يمكن العثور   ( واألقنعة الجراحية واستخدامها فقط من قبل المتخصصين الطبيين والمستجيبين األوائل.N95يجب حجز الدرجة الطبية )

  ومن مركز السيطرة على األمراض.   " أنت وعائلتكعلى أمثلة لكيفية عمل أغطية الوجه القماشية تحت عنوان " 

 ألسئلة الشائعةا
 هل يمكن إقامة عروض البيع وتخفيضات؟ 

ال، بموجب أوامر المدينة والمقاطعة والوالية الحالية، ال يُسمح بعروض البيع والتخفيضات. تطالب جميع األوامر األفراد التقليل من  

ليسوا في نفس األسرة، ما لم يكن الشخص يقدم نشاًطا تجاريًا أو نشاًطا   واالتصال الشخصي مع األشخاص الذين التجمعات االجتماعية

أساسيًا أو يصل إليه أو يعيد فتحه، أو ينخرط في السفر األساسي، أو يشارك في نشاط متاًحا في الهواء الطلق. كما أن عروض البيع 

 .ة أو خدمة بيع بالتجزئة معاد فتحهاوالتخفيضات ليست عماًل أو خدمة أساسي 

 هل يمكن إقامة حفل تأبيني في موقف للسيارات حيث يقيم الجميع في سياراتهم؟ 

)هـ( )الرابع والعشرون( من أمر العمل من   6نعم، يُسمح بإقامة حفل تأبيني بهذه الطريقة بموجب أوامر المدينة والدولة. ينص القسم 

على أن الجنازة والدفن والمقابر والخدمات ذات الصلة هي خدمات   2020أبريل   13عن عمدة المنطقة في  المنزل والبقاء آمنًا الصادر 

 أساسية وقد تستمر، بشرط الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي التي تصل إلى ستة أقدام لكل شخص إلى أقصى حد ممكن.

دمة أساسية ومسموح بها بموجب نظام  أو جماعة أو مكان عبادة هي أيًضا خكما أن الخدمة التذكارية التي هي خدمة دينية تقام في كنيسة 

 المدينة والدولة. ويتعين على المشاركين في الخدمات الدينية اتباع التوجيه المشترك الصادر عن النائب العام والحاكم. 

 ى العمل إذا سمح لهم بفتح أعمالهم؟ هل يعني أمر الحاكم أن جميع الموظفين، األساسيين وغير األساسيين، يمكنهم العودة إل

 سيحدد أصحاب العمل في الشركات المسموح بإعادة فتحها عدد الموظفين الذين سيعودون إلى العمل. 

 أين تتناسب التجمعات االجتماعية مع األمر التنفيذي الجديد؟ 

االجتماعية واالتصال الشخصي مع  تقليل التجمعات تتطلب أوامر اإلقامة في المدينة الحالية والمقاطعة والوالية الحالية من األفراد 

األشخاص الذين ليسوا في نفس األسرة. هذا يعني أن التجمعات االجتماعية غير مسموح بها، وال يجوز للمواطنين مغادرة منازلهم إال  

ط البدني في  مشاركة في النشا للوصول إلى نشاط تجاري أو نشاط أساسي أو خدمة معاد فتحها، أو االنخراط في السفر األساسي، أو لل

 الهواء الطلق المسموح به، بما في ذلك حفالت الزفاف والعرس، أو الخدمة الدينية أو الجنازة طالما تم الحفاظ على التباعد االجتماعي. 

ي  ا عن األشخاص فعاًما على البقاء في المنزل واالبتعاد اجتماعًي  65كما يشجع أمر الحاكم الجديد األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  

 يوًما الماضية.  14المنزل الذين كانوا خارج المنزل خالل  

)كم عدد   هل يمكن لألشخاص حضور الجنازات والخدمات الدينية وحفالت الزفاف والنزهات والمهرجانات/التجمعات حسب أمر الحاكم؟

 قابلة للطباعة(  PDFكملفات  بادة والجنازات األشخاص الذين يمكنهم الحضور(؟ )يشمل إرشادات للخدمات الدينية وأماكن الع

 إرشادات الخدمات الدينية وأماكن العبادة والجنازات 

        لعربيةا|   الفيتنامية|   الصينية المبسطة|  الصينية التقليدية|  اإلسبانية|  اإلنجليزيةلومات باللغة  يتوفر إصدار هذه المع

: الجنازات مسموح بها. الجنازات التي تقام داخل منازل أخرى والتي يمكن أن تعمل في الكنيسة أو الجماعة أو بيت العبادة  الجنازات 

لمناطق الخارجية. يجب اتباع نظام  في المائة من إجمالي اإلشغال المدرج في المنشأة. ال ينطبق حد اإلشغال على ا 25بنسبة تصل إلى  

 التباعد االجتماعي.

تعتبر الخدمة الدينية التي تقام في الكنيسة أو الجماعة أو مكان العبادة خدمة أساسية ومسموح بها بموجب نظام المدينة   الخدمات الدينية:

 النائب العام والحاكم  والدولة. يجب على المشاركين في الخدمات الدينية اتباع التوجيه المشترك الصادر عن

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/you-and-your-family
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Faith-Based_Guidance_flyer-Eng-051120.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Faith-Based_Guidance_flyer-Eng-051120.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Faith-Based_Guidance_flyer%20Spanish-051120.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/158420_Faith-Based_Guidance_flyer_TraditionalChinese-051120.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/158420_Faith-Based_Guidance_flyer_SimlifiedChinese-051120.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/158420_Faith-Based_Guidance_flyer_Vietnamese-051120.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Faith-Based_Guidance_flyer_AR-051120.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Faith-Based_Guidance_flyer_AR-051120.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Faith-Based_Guidance_flyer_AR-051120.pdf
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، يُسمح بفتح أماكن الزفاف ويسمح بالخدمات المطلوبة إلجراء حفالت الزفاف. حفالت  GA-21بموجب أمر الحاكم  اف: حفالت الزف

في المائة من   25الزفاف التي تقام داخل منازل أخرى والتي يمكن أن تعمل في الكنيسة أو الجماعة أو بيت العبادة بنسبة تصل إلى  

 مالي اإلشغال المدرج في المنشأة. إج

في المائة من إجمالي اإلشغال المدرج في المنشأة خدمات استقبال حفالت الزفاف. ال   25قد توفر المرافق التي تعمل بنسبة تصل إلى  

 ينطبق حد اإلشغال على المناطق الخارجية لالستقبال أو حفالت الزفاف الخارجية. 

وامر اإلقامة في المدينة الحالية والمقاطعة والوالية الحالية من األفراد  بين أفراد األسرة نفسها. تتطلب أ : ال يُسمح بالنزهات إال النزهات 

تقليل التجمعات االجتماعية واالتصال الشخصي مع األشخاص الذين ليسوا في نفس األسرة. وهذا يعني أن التجمعات االجتماعية غير  

تجاري أو نشاط أساسي أو خدمة معاد فتحها، أو السفر   هم فقط لتقديم أو الوصول إلى نشاط مسموح بها، ويجوز لألشخاص مغادرة منازل

 الضروري، أو للمشاركة في نشاط بدني خارجي مسموح به. 

تتطلب   ال يُسمح بالمهرجانات والتجمعات األخرى المماثلة التي لم يتم تناولها تحديًدا في أوامر المدينة أو الوالية.   المهرجانات/التجمعات:

الحالية والمقاطعة والوالية الحالية من األفراد تقليل التجمعات االجتماعية واالتصال الشخصي مع األشخاص  أوامر اإلقامة في المدينة 

الذين ليسوا في نفس األسرة. وهذا يعني أن التجمعات االجتماعية غير مسموح بها، ويجوز لألشخاص مغادرة منازلهم فقط لتقديم أو  

خدمة معاد فتحها، أو لالنخراط في السفر األساسي، أو للمشاركة في نشاط بدني خارجي  إلى نشاط تجاري أو نشاط أساسي أو الوصول 

 مسموح به. 

 هل/متى ستفتح مرافق المدينة؟ 

- ة باحتواء فيروس كوفيدسيحدد مدير المدينة الوقت المناسب لفتح مرافق المدينة، بما في ذلك التجمعات، بناًء على البيانات المتاحة المتعلق

19 . 

 ن فتح هذا العمل؟ تتضمن أدوات العناية بالحيوانات األليفة وغرف الهروب والفنون والموسيقى وغيرها. هل يمك 

تتطلب أوامر اإلقامة في المدينة الحالية والمقاطعة والوالية الحالية من األفراد تقليل التجمعات االجتماعية واالتصال الشخصي مع  

يعني أن التجمعات االجتماعية غير مسموح بها، ويجوز لألشخاص مغادرة منازلهم فقط  الذين ليسوا في نفس األسرة. وهذا األشخاص 

لتقديم أو الوصول إلى نشاط تجاري أو نشاط أساسي أو خدمة معاد فتحها، أو لالنخراط في السفر األساسي، أو للمشاركة في نشاط بدني  

 خارجي مسموح به. 

 ليس نشاًطا قد يترك األشخاص منازلهم للوصول إليه. ال، هذا تجمع اجتماعي و ة الهروب: مغامرات غرف

نعم، الخدمة غير المتعلقة بالصحة هي خدمة بيع بالتجزئة غير   أدوات العناية بالحيوانات األليفة للجميع، وليست للمسائل البيطرية فقط:

 معاد فتحها. ضرورية. يجب أن يتبع إرشادات الحاكم بشأن الخدمات ال

 ال، هذا تجمع اجتماعي وليس نشاًطا قد يترك األشخاص منازلهم للوصول إليه.  ء:ملصق الليزر/كرة الطال

 ال يمكن الوصول إلى هذه الخدمة إال إذا كانت جزًءا من الرعاية البيطرية.  االهتمام/رعاية الكالب: 

، فال يمكن إعادة فتحها.  GA-21كم ما لم تكن غرفة تذوق النبيذ تقع تحت خدمة مطعم تناول الطعام بموجب أمر الحا غرف تذوق النبيذ:

في المائة من إجمالي إيصاالته من بيع المشروبات الكحولية   51  تتأهل المنشأة فقط كخدمة مطعم لتناول الطعام إذا كان المطعم أقل من

 الكحولي.  في المائة المطلوبة بموجب قانون تكساس على النحو الذي حدده عمولة مشروب تكساس  51وليس مطلوبًا لنشر عالمة 

أو المقاطعة أو الوالية وال يعتبر عمال  ال، ال يندرج ذلك تحت أي استثناء من أوامر اإلقامة في المدينة  الموسيقيون/دروس الموسيقى:

 يمكن لألشخاص مغادرة منازلهم للوصول إليه. يمكن الوصول إلى الفصول عن بعد. 

من أوامر اإلقامة في المدينة أو المقاطعة أو الوالية وليس عمال يمكن  ال، ال يندرج ذلك تحت أي استثناء  عروض/فصول الفنون: 

 إليه. يمكن الوصول إلى الفصول عن بعد.لألشخاص مغادرة منازلهم للوصول 

فير  نعم، يمكن تقديم الخدمات من خالل االستالم أو التسليم عن طريق البريد أو التسليم إلى باب العميل. يمكن تو  خدمات البيع بالتجزئة:

 مؤسسة البيع بالتجزئة. في المائة من إجمالي إشغال   25خدمات البيع بالتجزئة داخل المتاجر إذا تم تشغيلها بنسبة تصل إلى  

 أقدام بين األفراد، واالهتمام بالنظافة وتغطية الوجه.  6مايو. يجب االلتزام بمسافة تباعد  8نعم، يمكن فتحه اعتباًرا من  صالون التجميل:
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حمامات السباحة التي تملكها بالمائة.   25مايو بسعة   8نعم، يمكن فتح حمامات السباحة الداخلية والخارجية بدًءا من لسباحة: حمامات ا 

 وتشغلها مدينة أوستن ال تزال مغلقة. 

واالستحمام   يجب أن تظل غرف الخزائن %.25مايو بسعة   18ال. من المقرر افتتاح صاالت األلعاب الرياضية في  الصاالت الرياضية: 

 مغلقة. 

 هل يجوز لشخص أن يمارس الرياضة في الهواء الطلق؟ 

ي الرياضات الخارجية التي ال تتضمن االتصال بآخرين، وال يلعب أكثر من أربعة أفراد في أي وقت. يجب  يمكن لألفراد المشاركة ف

طلبات المسافات االجتماعية. يمكن العثور على مزيد من  على األفراد المشاركين في النشاط في الهواء الطلق االستمرار في االمتثال لمت 

 . atx-https://www.austintexas.gov/department/golfل المعلومات حول مالعب غولف المدينة من خال 

 من يحدد اإلشغال للشركات؟ 

مزيد من   يمكن ألصحاب األعمال العثور على   ر الشركات التي تختار العمل تحديد نسب اإلشغال.سوف يساعد قسم خدمات التطوي 

 . المعلومات في صفحة األعمال والصناعات

 رعاية المسنين؟  ماذا إذا طرأت أي تغييرات على دور

ترافيس في  -ة عن هيئة الصحة المحلية في مقاطعة أوستنال يغير األمر الجديد للحاكم المتطلبات الحالية لدور التمريض المحلية الصادر

 . 2020أبريل   20

 و/أو المعلمين؟   ماذا يعني هذا لمنشآت رعاية األطفال؟ هل يسمح لهم بالفتح للعمال غير األساسيين؟ هل هناك حدود لعدد األطفال

 . GA-26قد تستمر مرافق رعاية األطفال في العمل بموجب  

 الحاكم/تغير االتجاه/التوجيه الذي تمتلكه المدينة لصناعة البناء؟ كيف تؤثر أوامر 

جنائية على  التوجيه والالفتات والمتطلبات الصادرة عن المدينة لصناعة البناء ال تزال هي نفسها. لن تفرض المدينة عقوبة مدنية أو  

 مخالفة متطلبات تغطية الوجه. 

 م الجديد؟ هل يستمر تطبيق أمر المدينة في ضوء أمر الحاك

تتحكم في وقت وكيفية إعادة فتح األعمال التجارية   GA-26. في حين أن GA-26نعم. من المقرر قراءة أمر المدينة باالقتران مع 

 عيًا مناسبًا، وقناًعا وسلوًكا صحيًا، وحدوًدا على التجمعات االجتماعية. وتشغيلها، ال يزال أمر المدينة يفرض إبعاًدا اجتما

(.  ال يزال القرار رقم  GA-28( والقرار بتعديل قرار المحافظ رقم )GA-29، أصدر الحاكم قرار المحافظ رقم )2020يوليو   2في  

(GA-28( ساري باستثناء ما تم تعديله تحديًدا بواسطة القرار رقم )GA-29أ )  و إعالن الحاكم.  استجابة لقرار الحاكم وإعالنه، أصدر

.  يسري هذا  2020يوليو   2( في 20200702لمنزل، وارتداء أغطية الوجه، وُكن أمًرا آمنًا )القرار رقم  رئيس البلدية قرار اإلقامة في ا

 األمر مع األمر واإلعالن الصادر عن الحاكم. 

 ؟ كيف ستطبق المدينة حدود القدرة التجارية

ر. تتمثل الخطوة األولى من عملية اإلنفاذ في  سيتم تطبيق حد اإلشغال من قبل قسم شرطة أوستن، وإدارة كود أوستن، ومارشال أوستن فاي 

 التعليم. قد تؤدي الشكاوى الالحقة التي يتم التحقق منها إلى عقوبات جنائية.

 ٪؟ 50بنسبة كيف ستقوم المدينة بتحديد حدود السعة 

اإلشغال.  باستثناء خدمات التصنيع والعاملين في المكاتب، ال يتم تضمين  ستساعد إدارة خدمات التطوير الشركات في تحديد  

 الموظفين/العاملين عند تحديد حدود اإلشغال. 

 لسعة؟ماذا يتعين علي القيام به إذا كنت أعتقد أن الشركة ال تلتزم بحد ا 

 . 311يجب أن تحال الشكاوى إلى 

https://www.austintexas.gov/department/golf-atx
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
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 داء أغطية الوجه؟ بصفتي صاحب عمل، هل يمكنني أن أطلب من عمالئي ارت

 نعم، يمكن لألعمال وضع سياستها الخاصة لمتطلبات تغطية الوجه في الموقع، وتشجع المدينة بقوة الشركات على طلب األقنعة. 

 ما الذي ال يزال ممنوعا بأمر الحاكم؟

ق الحانات والمؤسسات المماثلة للخدمة الشخصية بموجب قرار الحاكم.  يحظر تشغيل خدمات التجديف وأنابيب التزلج التجارية.   يتم إغال 

 أشخاص عدا ما هو منصوص عليه خالف ذلك. 10يحظر التجمعات في الهواء الطلق واالجتماعية ألكثر من  

المعيشة المدعومة من الدولة أو مرافق المعيشة المدعومة أو مرافق الرعاية  و مراكز ال يجوز لألشخاص زيارة دور رعاية المسنين أ

 طويلة األجل ما لم يقدموا مساعدة حرجة على النحو المحدد من خالل توجيه من لجنة الخدمات الصحية والبشرية في تكساس. 

 لماذا يوجد قرار البقاء في المنزل؟ 

أعراض أو  هناك انتقال كبير من المجتمع للفيروس، والذي ينتشر بسهولة بين الناس. ال يعاني العديد من األشخاص المصابين به من 

أعراض خفيفة، ولكن يمكنهم بسهولة نشر الفيروس حتى لو لم يشعروا بالسوء. بعض الذين يصابون بالفيروس، خاصة أولئك الذين   لديهم

عاًما، وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والذين يعانون من حاالت طبية مختلفة، قد ينتهي بهم  60تزيد أعمارهم عن 

  قد يحتاجون إلى تدخل طبي مثل األكسجين أو المساعدة في التنفس.ضاعفات خطيرة والقرار بم

وحيث أن الفيروس ينتشر بسهولة شديدة، وبدون تدخل في مثل هذا القرار، قد يحتاج الكثير من الناس إلى عناية طبية، مما يضع ضغًطا  

عناية الكافية ألصحاب األمراض الخطيرة. من الهام أن  أو المعدات لل على نظام الرعاية الصحية. وقد ال يكون لدينا ما يكفي من األسرة 

نبذل كل ما في وسعنا إلبطاء انتشار الفيروس و"تسطيح المنحنى" لتجنب إرهاق نظام الرعاية الصحية لدينا. وإذا نجح األمر، فهذا يعني  

ن إلى رعاية طبية طارئة للحوادث  و الذين يحتاجوأ  19-أنه ستكون هناك رعاية صحية متاحة ألولئك الذين يصابون فيروس كوفيد

 والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من الحاالت الطبية الخطيرة. 

 هل يمكن أن تستمر المدينة في تنفيذ أمر اإلقامة في المنزل إذا انتهى أمر الدولة؟ 

، وال يعتمد 2020أغسطس    15وسيمتد حتى  ساري المفعول  2020يونيو  15نعم. ال يزال طلب البقاء في المنزل في مدينة أوستن في  

 على وجود أمر الوالية ليكون فعااًل. 

 هل ما زلت بحاجة إلى ارتداء غطاء وجه عند الدخول في نشاط تجاري مفتوح بموجب أوامر الدولة والمدينة؟ 

ا. عالوة على االمتثال بالتباعد االجتماعي تجاريًا أساسًي ما زلنا نطلب من األفراد االستمرار في ارتداء أغطية الوجه عند دخولهم نشاًطا 

 أقدام وغسل اليدين، حيث تظل هذه خطوات مهمة إلبطاء انتشار الفيروس.   6بمسافة  

 هل يمكنني زيارة األصدقاء والعائلة؟

ب  وجه الخصوص تجن يجب تجنب التجمعات االجتماعية خارج أفراد األسرة نفسها وإيقافها، ويجب على األشخاص الضعفاء على  

بما في ذلك تجمعات األصدقاء والعائلة المقيمين في منازل مختلفة أو وحدات   -االتصال االجتماعي. جميع التجمعات العامة والخاصة  

 تجمعات خارج أسرة واحدة أو وحدة سكنية محظورة.  10أكبر من   - سكنية 

 حتواء االنتشار. زاد أملنا في ا كلما استطعنا الحد من عدد التفاعالت من شخص إلى آخر، كلما 

الزيارات الهاتفية أو االفتراضية ال تتأثر وتشجع بشدة. تعتبر رعاية أحد أفراد األسرة أو المسنين أو القصر أو المعالين أو األشخاص  

 ذوي اإلعاقة أو األشخاص المستضعفين اآلخرين في أسرة أخرى نشاًطا أساسيًا وال تتأثر باألمر. 

 لحيوانات األليفة؟ رسة أو المشي ا هل يمكنني مما 

نعم. يمكن لألفراد المشي أو ممارسة التمارين الرياضية أو اصطحاب حيوان أليف في الخارج، طالما يتم الحفاظ على ستة أقدام على  

لمشي لمسافات  األقل من اإلبعاد الجسدي. ظلت المساحات الخضراء والمسارات في منتزه مدينة أوستن مفتوحة ألنشطة مثل المشي أو ا

ويلة أو الركض أو ركوب الدراجات. ومع ذلك، تم إغالق بعض المرافق ووسائل الراحة. عرض التفاصيل الكاملة لعمليات نظام  ط

 المنتزه المعدل في المدينة هنا. 

 هل يمكنني الذهاب إلى مغسلة المالبس؟ 

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/stay-home-order
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ألساسية. ومع ذلك، يجب أن تحافظ على  س من األعمال انعم. تعتبر مغاسل المالبس والتنظيف الجاف ومقدمو خدمات غسيل المالب 

 التباعد االجتماعي عن اآلخرين قدر اإلمكان وأن تغسل يديك. 

 ما هي المساعدة المتاحة لضحايا العنف المنزلي؟ 

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

 التالي:

 7233-267-512: الخط اآلمن

 7233- 460- 800:  هوب أليانس 

 6338- 863- 877- 1:  ط الوطني الساخن للعنف المنزليالخ

@SAFEatx 

 كيف يؤثر القرار على األشخاص الذين يعانون من التشرد؟ 

الشركاء الحكوميين والمحليين، ال يخضع األفراد المشردون للمأوى ولكن يتم تشجيعهم على البحث عن مأوى. ستواصل المدينة العمل مع  

لتعظيم الموارد المتاحة للسكان المشردين. إلى الحد الذي يستخدم فيه األفراد المساحات المشتركة أو الخارجية، يجب عليهم، إلى أقصى  

متثال لمتطلبات االبتعاد الجسدي وتغطية الوجه. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة  حد ممكن، اال

www.AustinTexas.gov/Homelessness . 

 هل من اآلمن وجود مفتش في منزلي بموجب األوامر الحالية؟ 

اشر ينا، قمنا بتعليق عمليات التفتيش الداخلية مؤقتًا للمساكن المحتلة إال عندما يكون هناك تهديد مب للحفاظ على سالمة السكان والمفتشين لد

 على الحياة أو السالمة. 

  

https://www.safeaustin.org/get-help/
https://www.hopealliancetx.org/get-help/
https://www.thehotline.org/help/
https://www.thehotline.org/help/
https://www.thehotline.org/help/
https://twitter.com/SAFEatx
https://twitter.com/SAFEatx
https://twitter.com/SAFEatx
http://www.austintexas.gov/Homelessness
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 موارد مجتمعية: كيفية الحصول على المساعدة
 الخدمات المتوفرة

مقاطعة   - ، والمطاعم والحانات، تقوم مدينة أوستن على التجمعات المجتمعية 19-بينما يتم تنفيذ األوامر الجديدة المتعلقة بمرض كوفيد 

بواسطة القطاع العام وشركاء التنمية المجتمعية واالقتصادية لمساعدة األشخاص في  ترافيس بتسليط الضوء على نطاق الخدمات المقدمة 

 قطاع الخدمات، والمناسبات، والموسيقى والقطاعات األخرى المحتمل تأثرهم أكثر بالقيود.

 ليم المنزلي وموارد الترفيه التع
 التخصيب االفتراضي من إدارة الحدائق العامة والترفيه 

نترنت بما في ذلك التعلم والتمارين ( مجموعة متنوعة من الخبرات الترفيهية والثقافية عبر اإلPARDيقدم قسم الحدائق والترفيه ) 

 . www.austintexas.gov/parkprograms واألنشطة العائلية. تفضل بزيارة

 مكتبة افتراضية لمكتبة أوستن العامة   

تحتوي مكتبة أوستن العامة على "مكتبة افتراضية" حيث يمكنك القراءة واالستماع والمشاهدة على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول   

عند تنزيل أو بث الكتب اإللكترونية والكتب اإللكترونية والمجالت واألفالم والموسيقى. لمزيد من   على مدار الساعة طوال أيام األسبوع

  . library.austintexas.gov/virtual، تفضل بزيارة المعلومات

 ( في أوستن ISDتقلة )التعلم في المنزل في مقاطعة المدارس المس

عبر اإلنترنت وغير المتصلة   موارد اختيارية لتضمين مجموعة من األفكار لألنشطة  Austin ISD Learning-At-Homeيوفر  

  باإلنترنت والتي يمكن للطالب العمل عليها في المنزل بشكل مستقل أو مع أفراد العائلة أو مع بالغين آخرين. سيتم إضافة موارد إضافية،

learning-https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-جى التحقق مرة أخرى بشكل دوري. للوصول، تفضل بزيارة ير

home-at 

 للتنوع البيولوجي   UTمركز 

، الملقبة بـ  Peregrine Falcon، الذي يعد موطنًا إلناث  UTعلى كاميرا صقور حية لمراقبة برج للتنوع البيولوجي  UTيحتوي مركز 

  . mca-biodiversity.utexas.edu/resources/falconلمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة "فتاة البرج". 

 Googleفنون وثقافة 

ثالثية األبعاد، بما في ذلك المتاحف والمعالم  مجموعة افتراضية متاحة الستكشاف المواقع الشهيرة  Googleتتوفر لدى فنوان وثقافة 

 . artsandculture.google.com/project/openheritageاألثرية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة 

 حوض أسماك خليج مونتيري 

اي أكواريوم عشر كاميرات حية لمشاهدة تجارب المحيط المختلفة، بما في ذلك الشعاب المرجانية، قنديل البحر،  يوجد في مونتيري ب 

  . cams-imals/livemontereybayaquarium.org/anوطيور البطريق. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة  

 حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية 

ة والفيلة. لمزيد من  تمتلك حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية أربع كاميرات حية لمشاهدة فئران الخلد العارية واألسود والباندا العمالق

 nationalzoo.si.edu/webcamsالمعلومات، تفضل بزيارة 

 متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي 

ية. لمزيد من المعلومات، تفضل  يحتوي متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي على جوالت افتراضية متاحة لمعارضهم الحال

 exhibits-our/currentt-naturalhistory.si.edu/visit/virtualبزيارة 

 معهد سميثسونيان 

 . www.si.edu/kidsل. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة يمتلك معهد سميثسونيان موارد عبر اإلنترنت لألطفا

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.austintexas.gov/parkprograms
https://library.austintexas.gov/virtual
https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home
https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home
https://biodiversity.utexas.edu/resources/falcon-cam
https://artsandculture.google.com/project/openheritage
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://nationalzoo.si.edu/webcams
http://ttps/naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/current-exhibits
https://www.si.edu/kids
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Scholastic 

لمعلومات، تفضل بزيارة  مصادر تعليمية لألطفال في المنزل. لمزيد من ا Scholasticتقدم 

classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html . 

 مساعدة رعاية األطفال 
 19-العثور على رعاية الطفل خالل فيروس كوفيد 

بوابة توفر رعاية الطفل في  لى المساعدة في العثور على مزود مفتوح وقبول أطفال الموظفين األساسيين، فيمكنك زيارة إذا كنت بحاجة إ

Frontlineلون أساسيون بالبحث عن رعاية األطفال المتاحة بالقرب من المنزل أو العمل،  . سيسمح هذا الموقع لآلباء الذين هم عام

لمراكز رعاية األطفال المرخصة والمنازل المرخصة والمنازل المسجلة. سيعرض ساعات عمل كل مرفق، إلى  وسيعرض خريطة 

 جانب عدد المقاعد المفتوحة لكل فئة عمرية في المرفق. 

 ن األساسيينإعانات رعاية األطفال للعاملي 

الدخل إلعانات رعاية األطفال للعاملين األساسيين  للمساعدة في جعل رعاية األطفال أكثر سهولة خالل هذه األزمة، تم توسيع عتبة 

دوالر سنويًا أو   118,000(. هذا هو ما يقرب من $ SMIفي المائة من متوسط دخل الدولة )   150إلى حوالي   19-فيروس كوفيد

 لعائلة مكونة من أربعة أفراد.  أو أقليًا دوالر شهر $9,800

 ال ال الحصر(: يشمل العمال والشركات األساسية )على سبيل المث 

 عمال الصيدلة والرعاية الصحية  •

 اول المستجيبين •

 موظفي الحكومة المحلية وحكومات الواليات الحرجة  •

 موظفي خدمة البريد والتسليم  •

 حية المنزلية، ومقدمو الرعاية المباشرة اآلخروندار التمريض، ورعاية األطفال، والرعاية الص  •

 موظفو محل بقالة  •

 موظفي محطة الوقود  •

 ي البنك موظف •

 موظفو المطعم )مع القيادة والتوصيل(  •

 األفراد العسكريون  •

 أو المجالس  TWCأي عمال آخرين يعتبرهم ضروريون من قبل  •

.  وأولياء األمور موارد حلول القوى العاملة لمقدمي الخدماتإذا كنت موظفًا أساسيًا تعتبر رعاية الطفل ضرورية للغاية، فيرجى زيارة 

هناك يمكنك مراجعة واستكمال نموذج األهلية لتحديد ما إذا كنت مؤهالً للحصول على مساعدة مالية. سيتم االتصال بك بعد ذلك من قبل  

لتحديد ما إذا كنت مؤهالً للحصول على مساعدة مالية، وما إذا كانت   Workforce Solutions Capital Areaئي األهلية من أخصا

 موال متوفرة حاليًا. األ

 والخدمات االجتماعية وموارد االحتياجات األساسية لألفراد والموظفين واألسر.  COVID-19للحصول على أسئلة  1-1-2اتصل برقم  

 . 6بوابة النجاح في أوستن، قم بزيارة  19- لموارد الطفولة المبكرة ذات الصلة بفيروس كوفيد بالنسبة

 االتصال بالدعم المجتمعي
البرامج الحكومية المحلية غير الربحية القائمة على العقيدة  ت لربط أطلقت مدينة أوستن مركًزا حول كيفية المساعدة على شبكة اإلنترن  

 بالجهات المانحة والمتطوعين الُمحتملين.

، فانتقل  19إذا كنت جزًءا من مؤسسة تحتاج إلى مساعدة في تلبية احتياجات االجتماع التي تم إنشاؤها أو تعقيدها من قبل فيروس كوفيد   

  عرف على المزيد حول المشاركة في الحملة. للت  عدةدليل مستخدم لكيفية المساإلى 

إذا كنت أحد أفراد المجتمع ممن يرغبون في المساعدة، فتفضل بزيارة الرابط التالي:  

https://howtohelpaustin.givepulse.com / . 

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://frontlinechildcare.texas.gov/
https://frontlinechildcare.texas.gov/
http://www.wfscapitalarea.com/Child-Care-Services/COVID19ResourcesChildCare
https://www.missionbox.com/group/42/successby6atx
https://www.missionbox.com/group/42/successby6atx
https://www.missionbox.com/group/42/successby6atx
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 الكوارث والغش في حاالت الطوارئ منع 
لكن األفراد عديمي    عندما تضرب طوارئ طبيعية أو من صنع اإلنسان، يدعم تكساس بشكل عام بعضهم البعض للتغلب على الشدائد.

يات  من عمل ابحث عن تالعب األسعار والمركبات المتضررة من الفيضانات وغيرها  الضمير سيحاولون االستفادة من هذه المأساة. 

 حماية المستهلك في مكتب المدعي العام لوالية تكساس. االحتيال التي قد تنشأ. لمعرفة المزيد أو لإلبالغ عن االحتيال اتصل بـ  

 المساعدة الغذائية 
( هو برنامج للعائالت التي تضم  P-EBTاحصل على مساعدة في شراء الطعام أثناء إغالق المدرسة. نقل المنافع اإللكترونية الوبائية ) 

 . 2020- 2019ة أو بأسعار مخفضة خالل العام الدراسي مدرسية مجاني أطفال مؤهلون للحصول على وجبات 

 . Texas Health and Human Services (HHSC )يتوفر مزيًدا من المعلومات حول البرنامج عبر اإلنترنت من خالل 

الصينية التقليدية  ، (PDFالصينية المبسطة )، (PDFاإلسبانية )  ،( PDFاإلنجليزية )تتوفر معلومات عامة حول البرنامج والمعايير باللغة 

(PDF) ، ( الكوريةPDF) ، ( البورميةPDF) ،  ( الفيتناميةPDF) ،( العربيةPDF) ، ( األرديةPDF) . 

انية الوصول إلى المواد الغذائية الطارئة في مجتمعنا. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة  لتعليمية إمكتوفر المخازن الغذائية المحلية والمناطق ا

 . Connect ATXأو تفضل بزيارة  211غذائية، فاتصل على رقم  

تبادل أنظمة الغذاء  مع المتطوعين والموارد األخرى باستخدام يمكن للمنظمات التي تقدم المساعدة الغذائية الطارئة للمحتاجين أن تتواصل 

 . ATXفي حاالت الطوارئ في 

 لومات عامة حول الخدماتمع
1-1-Austin 2  ساعة يوميًا.   24هو خط ساخن مجاني للخدمة االجتماعية متاح على مدار 

  مساعدة في اإلجابة عن جميع األسئلة العامة لمزيد من المساعدة.أحد الموارد المتوفرة لل Austin 3-1-1ويعد 

 عبور والصحة/الطب والتعليم والمساعدة القانونية. اإللكتروني األفراد المؤهلين بالطعام والسكن وال Aunt Berthaيطابق موقع 

 موارد المشردين 
 . as.gov/Homelessnesswww.AustinTexلمزيد من المعلومات يرجى زيارة  

(  HUDشخاص الذين يعانون من التشرد. تقدم وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية )في هذا الوقت، تواصل مدينة أوستن تقديم الخدمات لأل

  إرشادات إضافية للمدينة لتكون قادرة على وضع بعض التدابير في مالجئ الطوارئ لدينا، وكذلك أي نوع من األماكن قصيرة المدى

 حيث يمر الناس بإسكان انتقالي. 

 . مقاطعة ترافيس - تمتثل لها مدينة أوستن  والتي  إرشادات مؤقتة لمالجئ المشرديننها قدم مركز السيطرة على األمراض والوقاية م

 احتياجات السكن
الذين لديهم احتياجات سكنية   معلومات وإحاالت لمساعدة أفراد المجتمع المتأثرين( NHCD) دائرة إسكان األحياء وتنمية المجتمعتقدم 

 فورية، بما في ذلك: 

د لالستشارة القانونية، والسكن البديل، والمساعدة في نقل المستأجر، والموارد  تسرد الموار معلومات عن تجنب اإلخالء أو منع التهجير:

 الداعمة. 

الصينية  ، (PDFالصينية المبسطة ) ، (PDFاإلسبانية )  ،(PDFاإلنجليزية )جرين حول عمليات اإلخالء باللغة  تتوفر معلومات للمستأ

 . ( PDFالعربية )، (PDFالفيتنامية ) ، (PDFالبورمية ) ، (PDFالكورية ) ، (PDFالتقليدية )

يوفر قائمة بالبرامج المحلية التي توفر مساعدة مالية طارئة مؤقتة في شكل منح أو   المساعدة في دفع اإليجار/المساعدة المالية الطارئة:  

   قات اإليجار ومدفوعات الرهن العقاري. قروض للمرافق ونف

ات ومعلومات حول إعادة تمويل أو تعديل قروض  مساعدة ألصحاب المنازل، ومساعدة الرهن العقاري والضرائب العقارية: يقدم إرشاد

ادة التفاوض(  أيًضا، يوفر ألصحاب العقارات إعداد )أو إع  الرهن العقاري، وخفض المدفوعات، أو حلول أخرى لتجنب حبس الرهن.

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.texasattorneygeneral.gov/consumer-protection/disaster-and-emergency-scams
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://hhs.texas.gov/services/health/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-information-texans/pandemic-ebt-p-ebt-due-covid-19
https://hhs.texas.gov/services/health/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-information-texans/pandemic-ebt-p-ebt-due-covid-19
https://hhs.texas.gov/services/health/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-information-texans/pandemic-ebt-p-ebt-due-covid-19
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/P-EBT_flyer-translator%20copy.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/P-EBT_flyer-translator%20Spanish.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/P-EBT_flyer-translator_Simplified%20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/P-EBT_flyer-translator_Traditional%20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/P-EBT_flyer-translator_Traditional%20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/P-EBT_flyer-translator_KOREAN.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/P-EBT_flyer-translator%20copy_Burmese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/P-EBT_flyer-translator_Vietnamese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/P-EBT_flyer-translator-AR.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/P-EBT_flyer-translator_URDU.pdf
http://www.connectatx.org/
http://www.connectatx.org/
http://www.connectatx.org/
https://atxemergencyfoodsystems.trydiscourse.com/
https://atxemergencyfoodsystems.trydiscourse.com/
https://atxemergencyfoodsystems.trydiscourse.com/
https://atxemergencyfoodsystems.trydiscourse.com/
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.211texas.org/
https://www.austintexas.gov/department/311
https://www.auntbertha.com/
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/homelessness
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/housing
http://www.austintexas.gov/housing-resources
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/2020_05_RentAssistance_English.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/2020_05_RentAssistance_Spanish.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/2020_05_RentAssistance_Spanish.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/2020_05_RentAssistance_v6_Traditional%20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/2020_05_RentAssistance_v6_Traditional%20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/2020_05_RentAssistance_Korean.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/2020_05_RentAssistance_Burmese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/2020_05_RentAssistance_Vietnamese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/2020_05_RentAssistance_AR.pdf
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ملكية لألشخاص الذين  خطة دفع لضرائب الملكية، أو لمعرفة المزيد حول البرامج المتاحة، مثل إعفاءات المساكن وتأجيالت ضريبة ال

 عاًما وأكثر، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والمحاربين القدماء.  65تبلغ أعمارهم 

 اإلنترنت وموارد محو األمية الرقمية
  . resources-community-19-dcovi-https://cityofaustin.gitbook.io/decatx/decaلمزيد من المعلومات يرجى زيارة  

يتم   . COVID-19وسط جائحة  Austinلمجتمع  City & Partnerتعمل قائمة الموارد هذه على مشاركة معلومات اإلدماج الرقمي  

نت،  لموارد المجتمع في أربع فئات: الموارد العامة، معلومات مزود خدمة اإلنتر COVID-19تنظيم قائمة التمكين الرقمي لمدينة أوستن 

 الوصول إلى الكمبيوتر، واستخدام اإلنترنت وموارد التعلم عبر اإلنترنت. 

 خدمات الصحة العقلية
 : Integral Careتحديث خدمات الطوارئ النفسية من 

جميع الزيارات عبر الهاتف    Integral Care( من PESآذار )مارس(، ستوفر خدمات الطوارئ النفسية )  24ء، اعتباًرا من يوم الثالثا

رعاية صحية نفسية    PESن بُعد. تكون الزيارات وجهاً لوجه عن طريق التعيين فقط حسب الحاجة. توفر  والخدمات الصحية ع

للحصول على خدمات الهاتف   4357- 472- 512يرجى االتصال بالرقم   زيارات التنزه في الوقت الحالي. PESال تقبل    عاجلة. 

  8تحدث إلى موظفينا.  ساعات العمل: من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة لل  1للغة اإلنجليزية، ثم   1والخدمات الصحية عن بعد. اضغط 

 مساءً  8صباًحا إلى  10مساًء ؛ السبت واألحد والعطالت، من   10صباًحا حتى الساعة 

  تحديث خدمات الصحة العقلية للبالغين واألطفال:  

الرعاية المتكاملة عبر الهاتف أو الخدمات الصحية عن بُعد.    يتم اآلن توفير معظم خدمات الصحة العقلية للكبار واألطفال من خالل  

  4للغة اإلنجليزية، ثم   1للحصول على خدمات الهاتف والخدمات الصحية عن بعد. اضغط   4357- 472- 512يرجى االتصال بالرقم 

  مساءً  5صباًحا حتى   8للتحدث إلى موظفينا. ساعات العمل: من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 

 : 7/ 24المساعدة لألزمات  خط 

يواصل خط المساعدة الخاص باألزمات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع تقديم الدعم الفوري لألشخاص الذين يعانون من أزمة  

للغة   1. اضغط الرقم  4357-472-512للمساعدة، يرجى االتصال بالرقم   العقلية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.   الصحة

 لدعم األزمات.  1جليزية، ثم الرقم  اإلن 

للغة   1للحصول على خدمات الهاتف والخدمات الصحية عن بعد. اضغط   4357- 472- 512يرجى االتصال بالرقم  •

 للتحدث إلى موظفينا. 1اإلنجليزية، ثم 

  10لعطالت، من مساًء ؛ السبت واألحد وا 10صباًحا حتى الساعة   8ساعات العمل: من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة    •

 مساًء   8صباًحا إلى 

 : Integral Careتحديث فريق التواصل ألزمات الجّوال لشركة 

( جميع MCOTلألزمات المتنقلة ) Integral Careالتابع لشركة  Integral Care(، سيقدم فريق آذار )مارس 24بدًءا من يوم الثالثاء،  

الرعاية في   MCOTيارات وجهاً لوجه عن طريق التعيين فقط حسب الحاجة. يوفر  الزيارات عبر الهاتف والخدمات الصحية عن بُعد بز

 أزمة الصحة العقلية في المجتمع. 

 (RISEصندوق الرعاية في حاالت الطوارئ )
ر لتقديم خدمات ومساعدة مباشرة فورية لألشخاص  مليون دوال  15لتخصيص  81- 20200409القرار رقم مرر مجلس مدينة أوستن 

ن مع وكاالت الخدمات االجتماعية  . تشترك مركز الصحة العامة بمدينة أوست 19-الذين يعانون من صعوبات مالية بسبب فيروس كوفيد 

دمي الخدمات االجتماعية  . يمكن لمق19-لضمان توزيع األموال بشكل عادل ومساعدة أوستينيت الضعيفة المتأثرة بجائحة فيروس كوفيد

لتقديم طلب لتوزيع األموال. يجب أن تكون المؤسسات بائعًا مسجالً لدى مدينة أوستن   www.AustinTexas.gov/RISEاالنتقال إلى 

 ألموال. ليتم النظر فيها للحصول على ا PartnerGrantsلبات من خالل  وأن ترسل الط

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://cityofaustin.gitbook.io/decatx/deca-covid-19-community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=338257
https://www.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=338257
http://www.austintexas.gov/article/covid-19-relief-state-emergency-rise-fund
https://partnergrants.austintexas.gov/index.do
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 19تقرير العنصرية المرتبطة بفيروس كوفيد 
في جميع أنحاء الواليات    19كان هناك ارتفاع حاد في حاالت المضايقة والعنف العرقي )جرائم الكراهية( المتعلقة بجائحة كوفيد  

مقاطعة ترافيس   -نة أوستن  ومن أجل اإلبالغ عن حاالت التحرش والعنف العنصري وتتبعها، قام ائتالف من منظمات مدي   المتحدة.

 بإعداد استطالع. 

ماشى هذا االستطالع مع االستطالع الوطني المستخدم لتتبع الحاالت في جميع أنحاء البالد.  يرجى مشاركة هذا االستطالع على  حيث يت  

 ه. نطاق واسع.  سيتابع االئتالف جميع الحوادث الُمبلغ عنها، وسيسعى إلى تقديم الدعم لمن يحتاجون إلي 

covid-www.austintexas.gov/page/report-19-قم بزيارة الرابط التالي:  للمزيد من المعلومات ولالطالع على االستبيان،  

racism 

 موارد لكبار السن ومقدمي الرعاية
  موقع الويب لكبار السن. تفضل بزيارة  COVID-19قائمة بالموارد ذات الصلة بـ  مجلس خدمات الشيخوخة في وسط تكساس أعد 

 . 855.937.2372رد أو اتصل بمركز موارد الشيخوخة والعجز على  للحصول على قائمة بالموا

 موارد لقدامى المحاربين
 COVID-19)  19- وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية لفيروس كوفيد  استجابة

امة لحماية ورعاية المحاربين القدامى في مواجهة هذه المخاطر الصحية  نفذت وزارة شؤون المحاربين القدامى استجابة قوية للصحة الع

 الناشئة. 

 شبكة األقران العسكرية القديمة 

جموعة من المحاربين القدامى وأفراد األسرة المخضرمين الملتزمين بدعم أعضاء ( هي م MVPNشبكة األقران العسكرية القديمة )  

ك المساعدة في الوصول إلى الخدمات والموارد المتاحة لقدامى  الخدمة النشطين والسابقين من خالل تقديم اإلرشاد والتوجيه، وكذل

 ة. المحاربين. إنهم يقدمون خدمات عبر اإلنترنت واجتماعات وتجمعات مجتمعي 

 ي المركز السامر 

استشارات افتراضية وطب تكاملي ألعضاء الخدمة والمحاربين القدامى وأسرهم   Hope for Heroes، تقدم 19-خالل فيروس كوفيد 

لخبراتهم العسكرية والعسكرية الواسعة، والخبرة   Hope for Heroesانون من صدمات مرتبطة بالخدمة. يتم اختيار معالجي الذين يع

 ، والكفاءة مع الثقافة العسكرية. TBIد الصدمة و السريرية مع اضطراب ما بع

 نظام الرعاية الصحية للمحاربين القدامى في وسط تكساس 

 VA( بتنشيط خلية تنسيق إدارة الطوارئ الخاصة بشركة CTVHCSقام نظام الرعاية الصحية للمحاربين القدامى في وسط تكساس ) 

(EMCCوبدأت عمليات الفحص السريري في جميع مراكز مساعدة فيرجينيا مرا ،)  فق. تقوم المرافق الصحية في فيرجينيا بفحص

 توجد رسوم للفحص. . ال معايير الفحص المقدمة من مركز السيطرة على األمراض المحاربين القدامى الذين يستوفون 

 شبكة األزواج المخضرمين

اإلنترنت وشخصي لألزواج المخضرمين في جميع أنحاء والية تكساس لالنخراط في تحديد الموارد والبرمجة ألنفسهم   منتدى عبر

 زوج في جميع أنحاء والية تكساس.  800إلى شبكة تضم أكثر من  VSNشبكة  وأسرهم. اليوم، نمت 

 المعافاة االفتراضية المعافاة مهمة: موارد 

االسترداد  يشارك هذا الدليل من إدارة إساءة استخدام العقاقير وخدمات الصحة العقلية روابط إلى العديد من المنظمات التي تقدم خدمات 

روابط  خطوة إلى غرف الدردشة المتعلقة باالسترداد، من ال 12االفتراضية. يتضمن كل شيء من االجتماعات االفتراضية المكونة من  

 إلى خدمات االستشارة الفردية إلى معلومات حول كيفية استضافة اجتماع. 

 تطبيق تكساس للمحاربين القدامى 

 بالنسبة ألجهزة آبل |   |  بالنسبة ألجهزة أندرويد

لقدامى وأسرهم وأي مواطن في تكساس يدعم جيشنا وقدامى  هذا التطبيق المجاني البسيط مخصص ألعضاء الخدمة والمحاربين ا

 في والية لون ستار.  SMVFالمحاربين. استخدمه كوسيلة لمعرفة المزيد حول الموارد المحلية والوطنية المتاحة لـ 

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.agingservicescouncil.org/
https://www.agingservicescouncil.org/
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.publichealth.va.gov/n-coronavirus/
https://www.publichealth.va.gov/n-coronavirus/
https://www.milvetpeer.net/page/custompage_map
https://samaritan-center.org/veteran-military-services/
https://samaritan-center.org/veteran-military-services/
https://samaritan-center.org/veteran-military-services/
https://www.centraltexas.va.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
https://sites.utexas.edu/vsn/
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hhsc.texasveteransmobile&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/texas-veterans-mobile-app/id1472570333
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 خدمات الرعاية المتكاملة للمحاربين القدماء والعسكريين والمحاربين القدامى

جميع الخدمات إلى الخدمات الصحية عن بُعد. ليس كل المحاربين القدامى وأفراد أسرهم مؤهلين للحصول على    Integral Careنقلت 

غير ضرورية، والخدمات متاحة بغض النظر عن القدرة على   VAؤهل لخدمات الصحة المتكاملة. اإلحالة من . أي وكل مVAخدمات 

 الدفع ويمكن توفيرها بالعديد من اللغات.  

 Hour Chaplain 24مات  خد

أو    2849-743 ( 254نظام الرعاية الصحية المقدم لقدامى المحاربين في وسط تكساس. نرحب بجميع األديان والمذاهب لالتصال: ) 

(254  )743 -0991 

 للمحاربين القدامى  WoVeNشبكة 

يقة في كل أسبوع لمدة شهرين. لمساعدة  دق 90. تجتمع هذه لمدة COVID-19اآلن مجموعات دعم نظير افتراضية خالل  WoVeNتقدم 

 لى موضوع جديد.  أعضاء المجموعة على المشاركة في العديد من جوانب حياتهم المختلفة والتأمل فيها، يركز كل اجتماع جماعي ع

 ة الجنسية موارد الصح 
 في أوستن PREPفحص فيروس نقص المناعة البشرية واألمراض المنقولة باالتصال الجنسي والعالج وخدمات 

وستن والمنظمات المحلية تقديم خدمات الصحة الجنسية األساسية في هذا الوقت. قد تتغير تواصل مركز الصحة العامة بمدينة أ •

 رس، تتوفر الموارد التالية: ما 30الخدمات المقدمة مع تطور الوضع. حتى  

.  PREP، تقدم حاليًا عالج األمراض المنقولة جنسيًا و Waller Street 15عيادة الصحة الجنسية في أوستن للصحة الجنسية،   •

للفحص وتحديد موعد. يتم   5430-972- 512إذا كنت تعاني من أعراض األمراض المنقولة باالتصال الجنسي، اتصل برقم  

- 972- 512الروتيني لفيروس نقص المناعة البشرية/األمراض المنقولة جنسيًا حتى إشعار آخر. اتصل على تعليق الفحص 

 لتوصيل الواقي مجانًا.  5580

خدماتها المعتادة. تشمل الخدمات المجانية فحص وعالج األمراض المنقولة جنسيًا وفحص فيروس   جميع  KINDتقدم عيادة  •

، والرعاية المؤكدة للجنس. ستكون جميع المواعيد األولية افتراضية مع  PEP، و PREPنقص المناعة البشرية والرعاية، و 

 . kindclinic.org. مزيد من المعلومات: لحجز موعد  33-533-937- 463المتابعة الشخصية حسب الحاجة. اتصل برقم  

)خدمات اإليدز في أوستن( مجموعات فحص مجانية لفيروس نقص المناعة البشرية في المنزل    Vivent Healthتقدم  •

لمزيد من المعلومات. يتم   CDNStore.orgأو قم بزيارة  8378-600- 512وخدمات توصيل الواقي الذكري. اتصل برقم  

 تى إشعار آخر. الج فيروس نقص المناعة البشرية والعدوى المنقولة جنسيًا حتعليق جميع فحصات وع

وفحص   PREP( تقديم خدمات الصحة الجنسية المجانية. تشمل الخدمات خدمات  CHEسيواصل مركز التمكين الصحي ) •

  1273- 840- 512 فيروس نقص المناعة البشرية والعدوى المنقولة جنسيًا وعالج األمراض المنقولة جنسيًا. اتصل برقم 

 للفحص والمواعيد. 

خدمات الصحة الجنسية المجانية. تشمل الخدمات فحص وعالج فيروس نقص المناعة  تقديم  ASH + Wellستواصل  •

 للفحص والمواعيد. 0088- 467-512. اتصل بالرقم PEPو  PREPالبشرية/األمراض المنقولة باالتصال الجنسي، و 

. فيما يلي بعض  19- فيروس كوفيد في المنزل ويقللون االتصال باآلخرين للحد من انتشار Austinitesيجب أن يبقى جميع أفراد عائلة 

 : 19-النصائح لممارسة الجنس والحميمية خالل فيروس كوفيد

 . 19- اعرف كيف ينتشر فيروس كوفيد 1نصيحة رقم   •

 استمتع من مسافة بعيدة. 2نصيحة رقم   •

 الحد من الشركاء الجنسيين. 3نصيحة رقم   •

 ممارسة الجنس اآلمن. 4يحة رقم  نص •

 ى الجنس. اعرف متى تتخط 5نصيحة رقم   •

 كن مبدعا ليلة المواعيد. 6نصيحة رقم   •

19-COVID19-وس كوفيد اقرأ الدليل الكامل للصحة الجنسية أثناء فير ( اإلنجليزيةPDF )  ( والصينية المبسطةPDF)  الصينية التقليدية  و

(PDF ) و ( الفيتناميةPDF ) ( والبورميةPDF ) و ( الكوريةPDF ) و( األرديةPDF .) 

https://integralcare.org/en/military-veteran/
https://www.wovenwomenvets.org/join/enroll-as-group-member/
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Sexual٪20Health٪20-٪20Flyer_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/152020_Sexual٪20Health٪20-٪20Flyer_Simplified٪20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/152020_Sexual٪20Health٪20-٪20Flyer_Traditional٪20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/152020_Sexual٪20Health٪20-٪20Flyer_Traditional٪20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/152020_Sexual٪20Health٪20-٪20Flyer_Vietnamese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Sexual٪20Health٪20-٪20Flyer_my.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Sexual٪20Health٪20-٪20Flyer_ko.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Sexual٪20Health٪20-٪20Flyer_ur.pdf
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 خدمات المرافق
. تتوفر المساعدة الفورية لجميع عمالئنا. كما  لضمان الوصول غير المتقطع للعمالء إلى خدمات المرافق   لقد اتخذت مدينة أوستن خطوات

ن، برامج متنوعة تساعد العمالء على متابعة  تقدم شركة أوستن للطاقة، التي تدير رعاية العمالء والفواتير لجميع مرافق مدينة أوست 

  قهم باستمرار: فواتير مراف

خطة السداد المؤجل: ستضمن هذه الخطة حصول العمالء على خدمات مرافق غير متقطعة بينما يتعاونون مع مندوبي المرافق لتطوير  

: يمكن للعمالء محدودي الدخل والعمالء المعرضين لمخاطر  برامج مساعدة العمالء  خطة طويلة األجل والتي تلبي احتياجاتهم المالية. 

 طبية الحصول على مساعدة إلعانة فورية أو مستمرة لفواتير المرافق للعمالء.

 ألزمة فيروس كورونا:  لمؤقت لقطع خدمة الغاز الطبيعي بسبب عدم السداد مراعاة قامت الشركات التالية بالتعليق ا

• Atmos Energy 

• CenterPoint Energy 

• Texas Gas Service 

انقر هنا لمعرفة المزيد عن الطرق األخرى التي يمكن  مارس.  18يتم إغالق كال من مركزي سداد المرافق في مدينة أوستن اعتباًرا من  

 للعمالء من خاللها سداد فاتورة مرافقهم. 

 ية استفسارات. أل 9400- 494- 512يمكن للعمالء السكنيين والتجاريين االتصال بمركز اتصال رعاية العمالء على رقم  

يمكن للعمالء االتصال برقم    ال تزال مراكز األحياء الفردية مغلقة أمام الجمهور.   والمرافق.  المساعدة من اإليجار خدمات األحياء تقدم 

للمساعدة في خدمة    مساًء.  4:30ظهًرا حتى    1ظهًرا ومن   12صباًحا حتى   8من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  5780- 972- 512

 . 5133- 972- 512ل برقم  توصيل الطعام في حاالت الطوارئ، اتص

 القوى العاملة وموارد األعمال 
 المساعدة المحلية 

بالنسبة للشركات التي قد تجد نفسها تعاني في   موارد التخطيط للطوارئو  برامج التمويل دائرة التنمية االقتصادية في أوستن تقدم

 األسابيع المقبلة. 

الفصول  و ى األعمال التجارية التدريب علو ألعمال الصغيرة قسم ارد العامة، تقدم إدارة التنمية االقتصادية عروض  بالنسبة إلى الموا

 واالتصاالت لشركاء المجتمع.   المجانية عبر اإلنترنت

يوجد   . 3792-485-512الباحثين عن عمل في العثور على عمل. اتصل بهم على رقم   متوفرة لمساعدة حلول منطقة القوى العاملة

 لالطالع على فرص العمل الفورية.  صفحة الباحثين عن عمل أيضاً 

 مساعدة الدولة 

هي المكان الذي يمكن فيه لألفراد التقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة، بما في ذلك برنامج تعليمي   لجنة القوى العاملة في تكساس 

 عملية. إلرشادك خالل ال

 المساعدة المحلية 

قرض الواليات المتحدة إلدارة األعمال  يس التقدم بطلب للحصول على يمكن للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية في مقاطعة تراف

مليون دوالر للديون الثابتة وكشوف المرتبات والحسابات   2قروًضا تصل إلى الذي يقدم ، ( للمساعدة في حاالت الكوارثSBAالصغيرة ) 

 واتير األخرى التي ال يمكن دفعها بسبب تأثير الكارثة. الدائنة والف

في أي مؤسسة إقراض معتمدة   نامج حماية الراتب بريمكن أيًضا للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية التقدم بطلب للحصول على 

في منطقتك من خالل   SBAللمشاركة في البرنامج. يمكنك االتصال بالمصرف الذي تتعامل معه أو البحث عن المقرضين المعتمدين من 

وسوف   مركز أعمال المرأة أو  مركز تطوير األعمال الصغيرة . يمكنك االتصال على  SBAرضين عبر اإلنترنت من أداة مطابقة المق

 يقدمون مساعدة مجانية ويوجهونك إلى المقرض. 

 ر إضافية مصاد 

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
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
https://austinenergy.com/ae/residential/your-bill/customer-assistance-programs
https://www.atmosenergy.com/
https://www.centerpointenergy.com/en-us/pages/selfid.aspx
https://www.texasgasservice.com/
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
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/edd
http://www.austintexas.gov/department/funding
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/www.getbackinbusinessaustin.org/
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/www.smallbizaustin.org
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/www.smallbizaustin.org
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/www.smallbizaustin.org
http://www.austintexas.gov/department/bizaid-business-orientation
http://www.austintexas.gov/department/bizaid-business-orientation
http://www.austintexas.gov/department/bizaid-business-orientation
http://www.austintexas.gov/smallbiz
http://www.austintexas.gov/smallbiz
http://www.wfscapitalarea.com/
http://www.wfscapitalarea.com/Job-Seekers/Jobs-Now
http://www.wfscapitalarea.com/Job-Seekers/Jobs-Now
http://www.wfscapitalarea.com/Job-Seekers/Jobs-Now
https://www.twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services#applyForBenefits
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp
https://www.sba.gov/tools/local-assistance/sbdc/
https://www.sba.gov/local-assistance/find/?type=Women's%20Business%20Center&pageNumber=1
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دليل موارد الشركات  تحتفظ دائرة التنمية االقتصادية بقائمة بالموارد المحلية والتابعة للوالة والفدرالية والمجتمعية على اإلنترنت على 

بالفلترة حسب "اإلغاثة من الكوارث" للبحث عن الدعم الفوري ألعمالك المتأثرة بجائحة  ، قم موارد الشركات الصغيرةفي دليل  . الصغيرة

 . 19-كوفيد

الموسيقى، التدريب التجاري،  حسب الفئات التالية: المسّرع/الحاضنة، الفن/  دليل موارد األعمال الصغيرةيمكنك أيًضا تصفية النتائج في  

خطط األعمال، التعاقد، مساحات العمل المشترك، اإلغاثة في حاالت الكوارث، التعليم، الطاقة، األفالم/التليفزيون/ألعاب الفيديو،  

سة على المالعب،  االستيراد/التصدير، الشؤون القانونية، الشبكات، الشركات غير الربحية، المناف الصناعات الغذائية، التمويل، المنح،

 صناعة إعادة التدوير، البحث، التكنولوجيا، المجموعات التجارية. 

 مواد الطباعة
-COVIDانتشار نك طباعتها ومشاركتها. ساعد في تضخيم رسالة مدينة أوستن ومقاطعة ترافيس لوقف هذه الموارد بلغات متعددة يمك

 . يشمل ذلك الالفتات اإللزامية المطلوبة للنشر في البنية التحتية الحيوية وأماكن العمل األساسية. 19

 التبرعات
ة األمن الداخلي وإدارة  ( وإدارAPH( مع مركز الصحة العامة بمدينة أوستن )ADRN)  من الكوارث في أوستن شبكة اإلغاثةتتعاون 

بتوزيع المستلزمات المتبرعة   HSEMو   APH( لجمع معدات الحماية الشخصية من الجمهور. ستقوم HSEMالطوارئ في المدينة )

 م التالية: حسب الحاجة. يتم تشجيع أوستينايت على التبرع باللواز

 معقم اليدين )من جميع األحجام(  •

 صابون مضاد للبكتيريا •

 ديد( )ج  N95أقنعة  •

 أقنعة جراحية )جديد(  •

 أو الغبار(  N-95األقنعة الصناعية ) •

 مناديل مطهرة )جديد(  •

 قفازات خالية من الالتكس  •

 نظارات أو نظارات حماية العين )جديد(  •

 دروع الوجه )جديد(  •

 ( أثواب واقية )مقاومة للماء •

 قفازات الغذاء الصف المتاح  •

 اإلصدارات غير المتصلة موازين الحرارة )جديد فقط(، وخاصة  •

 أقنعة منزلية الصنع •

من   ADRN/HOPE Family Thrift Store، 1122 East 51st Street، Austin 78723يمكن وضع التبرعات في المقر الرئيسي لـ 

 مساًء.  6صباًحا إلى  10االثنين إلى السبت من  

  

http://www.austintexas.gov/small-business-resources
http://www.austintexas.gov/small-business-resources
http://www.austintexas.gov/small-business-resources
http://www.austintexas.gov/page/print-materials
https://adrn.org/
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 إرشادات حول مخاطر فيروس كورونا المستجد
 4المرحلة  مقاطعة أوستن ترافيس في
( مخطًطا مرّمًزا باأللوان لمساعدة سكان مقاطعة أوستن ترافيس على فهم مراحل الخطر وتقديم  APHنشرت أوستن للصحة العامة )

 ورونا المستجد. توصيات حول ما يجب على الناس القيام به للبقاء آمنًا أثناء جائحة فيروس ك 

ثر فعالية للمساعدة في تحديد مستوى المخاطر في المجتمع المحلي. حيث يتم تنشيط  تستكشف أوستن للصحة العامة حاليًا المؤشرات األك

فر  المحفزات المؤقتة على أساس عدد المستشفيات بسبب ارتباطها العام بعدد الحاالت، واستخدام أجهزة التنفس الصناعي، والوفيات، وتوا

 العالج والتحصين الفعال. 

  باللغات التالية: PDFلى المخاطر بتنسيق عرض مخطط ألوان لإلرشادات القائمة ع

Burmese |  한국어|  ) 繁體( 中文 |  ) 简体( 中文 |   tệng ViếTi |   Español|  English     | العربية |  اُرُدو 

 

 مخطط إرشادات مالئم ألعمى األلوان

 

  

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%209_Burmese_Final_3.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%209_Korean.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/159320_Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%209_TCH.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/159320_Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%209_SCH.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/159320_Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%209_VIE_V2.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%2013%20Spanish.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%2012.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%209_Urdu.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%209_AR.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%2012_Accessible.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%2012.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Risk%20Based%20Guidance%20-%20DRAFT%2012_Accessible.pdf
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األكثر  5، إلى المرحلة 1، المرحلة حددت اإلرشادات المتعلقة بالمخاطر خمس مراحل متميزة من المخاطر، من أدنى خطر

 مرحلة.خطورة، إلى جانب السلوكيات الموصى بها لكل 
ة والذين لديهم خطر أقل   ي الخطورة، الذين تم تعريفهم عىل أنهم أولئك الذين ليس لديهم ظروف صحية كبير

بالنسبة لألفراد منخفصن

وس كورونا المستجد، فإن التوصيا  : من المضاعفات والوفاة من فير  ت هي كما يىلي

حالة المرض، وتجنب مخالطة اآلخرين من المرضى. تعمل أوستن  اتباع النظافة الصحية الجيدة، والبقاء في المنزل في    :1المرحلة 

 للصحة العامة على توصيات ألحجام التجمعات القصوى. يُخبر األفراد بأنهم آمنون للعودة إلى العمل في جميع األعمال. 
مصنوعة من القماش في  وتضيف: الحفاظ على التباعد االجتماعي وارتداء أغطية الوجه ال 1توصيات المرحلة تتضمن  :2المرحلة 

األماكن العامة. يتم حث األفراد على تجنب تناول الطعام والتسوق إال مع اتباع االحتياطات الالزمة، وتجنب التجمع في مجموعات  
 لعودة إلى العمل في األعمال األساسية والمعاد فتحها. شخًصا. يُخبرون بأنهم آمنون ل 25تضم أكثر من  

وتحث األفراد أيًضا على تجنب السفر غير الضروري وجميع التجمعات االجتماعية وأي   2المرحلة   تتضمن توصيات: 3المرحلة 

 أشخاص.  10تجمعات ألكثر من  

إلى العمل، وتناول الطعام والتسوق، فقط في "األعمال  وتنصح األفراد بأنهم آمنون للعودة  3تتضمن توصيات المرحلة  :4المرحلة 

 األساسية الموسعة". سيتم تحديد هذه الفئة بعد قليل. 
تناول الطعام  وتحث األفراد على تجنب جميع التجمعات خارج األسرة وتجنب  4تتضمن التوصيات الخاصة بالمرحلة  :5المرحلة 

 تبر العودة إلى العمل في األعمال األساسية أمًرا آمنًا فقط. والتسوق باستثناء الضرورة. في هذه المرحلة، يع
  

عاًما أو   65يوصى باتخاذ تدابير وقائية إضافية لألشخاص المعرضين للمخاطر أعلى، أي أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 

لكلى أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أمراض الرئة أو أمراض ا األشخاص المصابين بداء السكري أو

 أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة.
  25فمثال يتم حث األفراد األكير عرضة للخطر عىل تجنب تناول الطعام والتسوق باستثناء االحتياطات، وتجنب التجمعات ألكير من 

، ي المستوى األدتن
كير عرضة للخطر بتحديد حجم  ، ُينصح األفراد األ4إىل  1. مع تقدم المراحل من  1المرحلة   شخًصا، حت  فن

ي المرحلة الخامسة، ُيخيى جميع األفراد 
تجمعاتهم، وتناول الطعام والتسوق، إىل حد أكيى من األفراد األقل عرضة للخطر. ومع ذلك، فن

 ة صحتهم. بالحد من أنشطتهم والتعرض لنفس الدرجة، مهما كانت حال 

 


