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2020ديسمبر  9تم التحديث في 

فشيتوجيهات بخصوص االحتفال بالعطالت الشتوية أثناء ت

19-جائحة كوفيد

األكثر ، تقدم مقاطعة سان دييغو اإلرشاد من أجل األنشطة 2020و ضمان بقاء األسر آمنة خالل احتفاالت العطالت الشتوية لعام 19-أجل الحد من انتشار مرض كوفيدمن 

:شيوًعا

أنشطة العطلة الشتوية
أمور يُنصح بها

.التسوق عبر اإلنترنت لهدايا العطلة أو بطاقات الهدايا، واألنشطة عبر اإلنترنت•

.فعاليات المرور بالسيارات أو المسيرات الثابتة حيث ال يخرج المشتركين من سياراتهم•

.إرسال عشاء معد مسبقًا أو مكونات عبر خدمات توصيل الطعام عبر اإلنترنت وتناول الطعام سويًا بشكل افتراضي•

موال لبنك مع األأنشطة الوجبات الخيرية والتبرع بالطعام إلى مخازن فعاليات المرور بالسيارات، أو عبر وسائل توصيل الطعام المحلية، أو عبر منفذ لج•

.الطعام

.قضاء ليالي مشاهدة األفالم التي تتمحور حول العطلة أو الشتاء والعمل على تزيين المنزل مع أفراد أسرتك المعيشية•

.19-الحصول على لقاح اإلنفلونزا من أجل حماية نفسك وتقليل إمكانية حدوث مضاعفات من اإلنفلونزا أو فيروسات كوفيد•

أمور ال يُنصح بها

19-بمرض كوفيد، وجد أن السفر يزيد من فرصة اإلصابة(CDC)اعتبارات السفر الخاصة بمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها حسب•

.مالزمة المنزل هو الحل األمثل لحماية نفسك واآلخرين. وانتشاره

بهاغير مسموح أمور

.تُحظر التجمعات مع أفراد من أسر معيشية أخرى ما لم يُسمح بذلك صراحةً في األمر اإلقليمي الخاص بالبقاء في المنزل•

.ال يُسمح بإجراء الكرنفاالت والمهرجانات والفعاليات الترفيهية الحية ألن التفاعالت عن قرب تزيد من خطر اإلصابة بالعدوى•

قاء على مسافة التزحلق على الجليد حيث إنها تستضيف العديد من الضيوف من أسر معيشية مختلفة ويكون من الصعب اإلبال يسمح بإقامة حلبات•

.أقدام على األقل6الجسدي تبلغ التباعدمن

بدائل أكثر أمانًا
:بديلة، أكثر أمانًا من أجل االحتفال وتشملتوجد طرق. يمكن أن تكون العديد من أنشطة العطلة الشتوية ذات نسبة خطورة عالية لنشر الفيروسات

.األلعاب واألنشطة المقامة عن بُعد لتحل محل وسائل الترفيه التي تتطلب الحضور الشخصي•

.التجول في السيارة مع أفراد أسرتك المعيشية في سيارتك الخاصة لمشاهدة أضواء وزينة العطلة•

.المشاركة في مسيرات الجري أو التنزه أو ركوب الدراجات التي تتمحور حول الشتاء أو العطلة•

.بابا نويل، أو رموز العطالت األخرى، في مواقع تقدم تجربة دون تالمس فقطزيارة •

.الممارسات االفتراضية لتبادل الهدايا حيث يمكن للمشاركين اتباع إجراءات الحماية الشخصية قبل تقديم الهدايا وقبولها عن بُعد•

إجراءات الحماية الشخصية
الصحةوزارةتوجيهو،العامةللصحةدييغوسانمقاطعةوأمر،المنزلفيبالبقاءالخاصاإلقليمياألمراتباعفياالستمراريرجى،احتفالكطريقةكانتكيفما

للبقاء.العطالتبالخاصةاألمراضعلىالسيطرةمراكزوتوجيهات،كاليفورنيالواليةالعامةالصحةوزارةوتوجيه،بالعطالتالخاصكاليفورنيالواليةالعامة

:يليماتذكريرجى،2020لعامالشتاءعطالتموسمخاللآمنين

.غسل أو تعقيم يديك باستمرار، والتنظيف المستمر لألغراض التي يتم لمسها بشكل متكرر•

.أقدام على األقل من األشخاص الذين ليسوا من ضمن أفراد أسرتك المعيشية6البقاء على بعد –تجنب االتصال الوثيق •

.أقدام بينك وبين اآلخرين6تسمح بسهولة التباعد لمسافة ال تقل عن تجنب المساحات في األماكن المغلقة التي ال•

أسرتك أفرادضمنمنوأنفك عندما تكون خارج منزلك وعند تواجدك بجانب آخرين ليسوابشكل صحيح فوق فمك غطاء مناسب للوجه ارتداء •

.المعيشية

، أو كنت على تواصل مع أحد األشخاص 19-مالزمة المنزل والبقاء بعيدًا عن اآلخرين حال كنت مريًضا، أو ظهرت عليك أحد أعراض مرض كوفيد•

.أو الذين ظهرت عليهم أعراض اإلصابة به19-بمرض كوفيدالمصابين

.الحجر الصحيأو بالعزلاتباع التوجيهات حال تلقيت توصية •

.SafeReopeningComplianceTeam@sdcounty.ca.govفي حالة وجود أسئلة، يرجى االتصال عبر 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/HolidayCharitableMealsGuidance.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/HealthOfficerOrderCOVID19.pdf
https://covid19.ca.gov/holidays/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID%20Home%20Isolation%20Instructions%20for%20COVID-19.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-19%20Home%20Quarantine%20Guidance.pdf
mailto:SafeReopeningComplianceTeam@sdcounty.ca.gov

