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وس كورونا المستجد   COVID-19�مثل ذلك مبادرة ع� مستوى جميع أنحاء الوال�ة و�ي مصممة من أجل إبطاء انتشار ف�ي

ُزل للعزل المؤقت
ُ
 وذلك عن ط��ق توف�ي فنادق ون

وس كورونا المستجد  ف باألعراض أو ذوي النت�جة اإل�جاب�ة الختبار ف�ي دين من المهددين بالمرض/المصابني لألشخاص الم�ش
COVID-19 ) بناًء ع� توجيهات مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها ،Centers for Disease Control and 

Prevention .( 

ي �مكن استخدامها لتوف�ي العزل المؤقت.  ل اليت ف  تتعاون مقاطعة أورانج مع الفنادق وال�ف

وع   Federal Emergencyالتم��ل من هيئة إدارة الطوارئ الف�درال�ة ( Project Roomkey�ستغل م�ش
Management Agency, FEMA .من القسائم لتوف�ي الغرف وخدمات التط��ق 

ً
 ) بد�

و  ) التابع Office of Care Coordination, OCCاستجابة مكتب تنسيق الرعا�ة ( Project Roomkeyع �حسن م�ش
ي مقاطعة Health Care Agency, HCAلهيئة الرعا�ة الصح�ة (

وس كورونا المستجد  OC) �ف  COVID-19أثناء و�اء ف�ي
 .  العال�ي

دين المهددين  OCCو�ركز مكتب   بالخطر. ع� إجراءات حما�ة األفراد الم�ش

 :  وتتضمن تلك اإلجراءات ما ��ي

ار لمنع انتشار المرض.  - ات�ج�ات تخف�ف األ�ف  تع��ز ممارسات المأوى الحال�ة وتوف�ي التوجيهات الخاصة باس�ت
ي مآو� جماع�ة، لمن �عرفون أنهم األ��� عرضة للتهد�د، وكذلك أي م��ض أو مصاب باألعراض أو ذي نت�جة  -

الفرز �ف
دين.  COVID-19وس كورونا المستجد إ�جاب�ة الختبار ف�ي   من الم�ش

وس كورونا المستجد  - ف  COVID-19تحد�د مواقع لعزل األفراد ذوي النت�جة اإل�جاب�ة الختبار ف�ي أو المصابني
 بأعراض ممن تكون حالتهم الطب�ة مستقرة. 

دين ذوي الحاالت الطب�ة ال�امنة و/أو من تجاوزت أعمارهم  - ا.  65وكذلك حما�ة الم�ش  عام�

والمتعاقدين معها، وكذلك المستشف�ات وهيئات إنفاذ القانون هم العمالء المح�لون  HCAمقدمو المأوى، وطاقم توع�ة 
 المؤهلون. و�جرى الدخول عن ط��ق مكالمة هاتف�ة واحدة. 

 ، ي الوقت الحا�ي
دين بخصوص:  HCAلدى  ال يزال ف��ق خدمات الصحة العامةو�ف  يوفر التدر�ب لمقد�ي الخدمات للم�ش

 نظافة المنشآت -
ف  - ف والعاملني  الفحص الدوري ل�ل المق�مني
 تع��ز التباعد االجتما�ي  -
وس - ف ذوي النت�جة اإل�جاب�ة للف�ي  وكذلك عزل العمالء المرجحني

ي ذلك. 
ا �ف  نحن مع�

اننا األ��� عرضة للتهد�د ع�  وس كورونا المستجد ستساعد حما�ة وتع��ز صحة وعاف�ة ج�ي  COVID-19إبطاء انتشار ف�ي
ي مقاطعة أورانج كلها. 

 �ف
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