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مراعاة اتباع إجراءات السالمة عند السفر �ف
 العطالت

وري أن �سافر، فاطلع ع�  إذا كان من ال�ض
 Centers(إرشادات مرا�ز مكافحة األمراض 

for Disease Control, CDC (“ للسفر
وس كورونا  أثناء COVID-( جائحة ف�ي
ي ” )19

وىض  ع� الموقع اإلل��ت
-ov/coronavirus/2019gcdc.
-gdurin-ncov/travelers/travel

covid19.html  للتعرف ع� طرق 
 . السفر �شكل أ��� سالمة

 
 

 
ا ال تقلق من اإلصابة  فموسم ! باألنفلونزا أ�ض�

ا موسم اإلصابة باألنفلونزا  .  العطالت هو أ�ض�
ا بحما�ة نفسك  تأ�د من أنك تقوم أ�ض�

تعرف ع� . وأ�تك من اإلصابة باألنفلونزا 
أما�ن الحصول ع� لقاح األنفلونزا ع� 

 الموقع 
 etyourflushotgalthinfo.com/oche 

 
 
 
 

 

 التعامل مع الطعام بما �ضمن السالمة
ا ممارسة أسال�ب التعامل مع  تذكر أ�ض�

 توجه إ�. الطعام بما �ضمن السالمة
ocfoodinfo.com  للحصول ع� الم��د

 . من المعلومات
 
 

 

وس كورونا  ام ، )COVID-19(إذا كنت تعتقد احتمال�ة إصابتك بف�ي ض ي االل�ت
ي فيتمثل أهم ما �جب عل�ك فعله �ض

. بالعزل الذاىت

ك من األشخاص وتجنب السفر  ا عن غ�ي ي هذا البقاء بع�د� أو قد ال �ظهر (�صاب معظم األشخاص بدرجة خف�فة من المرض . و�عيض
ل بدون رعا�ة طب�ة) عليهم المرض ض ي الم�ض

ا . و�تعافون �ض
�
ي الخض�ع إلجراء اختبار، ف�مكنك إجراء االختبار مجان

. إذا كنت ترغب �ض

وس كورونا  ي �مكنك التوجه إليها إلجراء اختبار ف�ي قبل حلول العطالت ع� الموقع التا�ي ) COVID-19(تعرف ع� األما�ن اليت
testochealthinfo.com/covid .  

ا لالحتفال مع األ�ة واألصدقاء  وس كورونا . عادة ما تكون العطالت وقت� ي ) COVID-19(وقد تتساءل مع وجود ف�ي
�ف

ي االعتبار خالل العطالت. مجتمعاتنا عن الط��قة اآلمنة لالحتفال
 . انظر أدناە للتعرف ع� بعض ما �جب وضعه �ف

ي موسم العطالت هذا
 علينا ��ش الم�ح، مع تجنب �ف

وس كورونا ��ش   )COVID-19(اإلصابة بف�ي
ي موسم العطالت هذا

 علينا ��ش الم�ح، مع تجنب  �ف
وس كورونا   )COVID-19(��ش اإلصابة بف�ي

 األ�شطة منخفضة الخطورة
 : بالنسبة الحتفاالتكهذە األ�شطة أ��� سالمة 

ي نطاق أ�تك •
 . تناول وجبات العطالت فقط مع األشخاص الذين �ع�شون معك �ض

نت •  . إقامة احتفال العطالت مع األصدقاء واأل�ة ع�ب اإلن�ت

ا لوجه • نت بدً� من التسوق عن ط��ق الحضور الشخ�ي وجه�  . التسوق ع�ب اإلن�ت
ل مشاهدة الفعال�ات ال��اض�ة، والعروض، واألفالم • ض  . من الم�ض

 األ�شطة متوسطة الخطورة
وس كورونا �مكن لهذە األ�شطة أن تعرضك لبع  ): COVID-19(ض الخطورة المتعلقة باإلصابة بف�ي

ي الهواء الطلق مع األ�ة واألصدقاء  •
 . تذكر أنه كلما قل عدد األشخاص، زادت فرص السالمة. إقامة احتفال صغ�ي �ض

ي تتيح لألشخاص غس�ل ال�دين أو استخدام معقم •  ز�ارة مناطق الجذب الخاصة بقضاء العطالت، واليت
 . أقدام 6ال�دين عادة، وارتداء كمامات الوجه والمحافظة ع� مسافة تباعد مقدارها  •

 : نصائح للمحافظة ع� السالمة أثناء التجمع
ي األ  •

أقدام من األشخاص الذين  6ما�ن الداخل�ة، فحاول المحافظة ع� مسافة تباعد ال تقل عن إذا كان تجمعك �ض
ي تع�ش معها   . ل�سوا ضمن أفراد أ�تك اليت

ا أن تحافظ ع� ارتداء غطاء الوجه •  �مكنك إزالة. ومن اآلمن دائم�
اب • ة عند تناول الطعام أو ال�ش ة قص�ي  . غطاء الوجه لف�ت

 األ�شطة عال�ة الخطورة
وس كورونا  ي تجنب ). COVID-19(�مكن لهذە األ�شطة أن تعرضك لخطورة عال�ة ف�ما يتعلق باإلصابة بف�ي

ينب�ف
 : هذە األ�شطة للمحافظة ع� سالمتك وسالمة أ�تك

ا مثل  • ي أ�ام التسوق المشهورة عالم��
ي المتاجر المزدحمة و�ض

 ". Black Friday"التسوق �ض
 . مشاهدة سباق أو عرض أو احتفال مزدحم أو المشاركة ف�ه •
ا من خارج نطاق أ�تك • ي تضم أشخاص� ي مكان داخ�ي واليت

ة �ض  . حضور تجمعات كب�ي

ي العطالت
 مراعاة اتباع إجراءات السالمة عند السفر �ف

وري أن �سافر، فاطلع ع� إرشادات  إذا كان من ال�ض
 Centers for Disease(مرا�ز مكافحة األمراض 

Control ,CDC ("وس   للسفر أثناء جائحة ف�ي
ي ع� الموقع اإلل��ت " )COVID-19(كورونا 

 وىض
-ov/coronavirus/2019g. cdc
-gdurin-ncov/travelers/travel

covid19.html  السفر �شكل أ��� للتعرف ع� طرق
 . سالمة

ا  فموسم ! ال تقلق من اإلصابة باألنفلونزا أ�ض�
ا موسم اإلصابة باألنفلونزا  تأ�د من . العطالت هو أ�ض�

ا  بحما�ة نفسك وأ�تك من اإلصابة أنك تقوم أ�ض�
تعرف ع� أما�ن الحصول ع� لقاح . باألنفلونزا 

األنفلونزا ع� الموقع 
etyourflushotgochealthinfo.com/ 

 الطعام بما �ضمن السالمةالتعامل مع 
ا ممارسة أسال�ب التعامل مع الطعام بما  تذكر أ�ض�

 ocfoodinfo.comتوجه إ� . �ضمن السالمة
 . للحصول ع� الم��د من المعلومات

  للم��د من المعلومات عن االحتفال اآلمن خالل العطالت، ير�� ز�ارة
ochealthinfo.com/covidholidaysafety 
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