
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ي 

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 اإلصاب فموسم ! ة 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 
 etyourflushotgochealthinfo.com/ 

 
 
 
 

 

 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

 . المعلوماتمن 
 
 

 

، از . ت��ن کاری که با�د انجام ده�د، قرنطینه کردن خود استمهمهست�د،  19-کن�د مبتال به کوو�دا�ر فکر � به عبارىت
توانند بدون و �) �ا حیت ب�مار هم نخواهند شد(ا��� افراد ب�ماری خف�ف�خواهند داشت . د�گران دور بمان�د و به سفر نرو�د 

ل بهبود �ابند  ض های انجام �ست  مکان. خواه�د �ست ده�د، �ست را�گان برای شما فراهم استا�ر �. مراقبت پزش�، در م�ض
 . testochealthinfo.com/covid: پ�ش از تعط�الت را در این آدرس پ�دا کن�د  19-کوو�د

ف در کنار اعضای خانوادە و دوستان است  توان�م با وجود ممکن است فکر کن�د چگونه �. تعط�الت معموً� زمایف برای جشن گرفنت
�مجوامع خود، بهدر  19-کوو�د �م در ز�ر مشاهدە کن�د . طور ا�من جشن بگ�ی  . نکایت را که با�د در طول تعط�الت درنظر بگ�ی

 

 فصل تعط�الت امسال
ش ده�د، نه کوو�د  19-شادی را گس�ت

 فصل تعط�الت امسال
ش ده�د، نه کوو�د  19-شادی را گس�ت

 

 خطر اندک یدارا یهات�فعال
 : خطر هستند ها کمدر جشن ها ت�فعال نیا

• � 
گ

 . کنند �ف غذا در تعط�الت فقط با افرادی که در خانه شما زند�
 . خانوادەصورت مجازی با دوستان و ب��اىي جشن تعط�الت به •

ض به بازار خ��د آنالین به •  . جای رفنت
ل • ض ، رژە و ف�لم از م�ض  . تماشای رو�دادهای ورز�ش

 خطر متوسط یدارا یهات�فعال
 : قرار دهند  19-توانند شما را تاحدی درمعرض خطر ابتال به کوو�د�ها این فعال�ت

خاطر داشته باش�د، هرچه تعداد افراد کم�ت به. ب��اىي جشن کوچک در فضای باز همراە با اعضای خانوادە و دوستان •
 . باشد، خطر هم کم�ت است

 ها�شان را �ش��ند �ا ازطور مرتب دستبهتوانند های گردشگری در تعط�الت که در آن افراد �بازد�د از جاذبه •
ی  2کنندە دست استفادە کنند، ماسک بپوشند و فاصله ضدعفوىض  •  . خود را از د�گران حفظ کنند ) فوىت  6(م�ت

 : ها نکاىت برای حفظ ا�میض ب�ش�ت در دوره�
 ن� 2ش��د، س� کن�د حداقل ا�ر در فضای درون ساختمان دور هم جمع � •

گ
کنند م�ت با افرادی که با شما زند�

 . فاصله داشته باش�د 
، پوش�دن ماسک در تمام لحظات توص�ه � •  توان�د�. شود برای ا�میض ب�ش�ت
 . ای برای خوردن �ا آشام�دن بردار�د ماسک خود را لحظه •

 خطر باال یدارا یهات�فعال
تان با�د از انجام این برای حفظ سالمت خود و خانوادە. ها باال استدر این فعال�ت 19-خطر ابتال به کوو�د

 : ها خودداری کن�د فعال�ت
 ».جمعه س�اە«های شل�غ و روزهای خ��د و�ژە مانند خ��د در فروشگاە •
کت در مسابقه، رژە �ا جشن •  . های شل�غتماشا �ا �ش
 . های بزرگ فضای درون ساختمان با افرادی غ�ي از اعضای خانوار خود حضور در گردهماىي  •

 تر در تعط�التمسافرت ا�من
وری دار�د، به راهنمای  در مورد  CDCا�ر سفر �ض

 به آدرس»  19-پاند� کوو�د مسافرت در طول«
-ov/coronavirus/2019gcdc.
-gdurin-ncov/travelers/travel

covid19.html های مسافرت کن�د و روش مراجعه
 . تر را مشاهدە نمای�د ا�من

فصل تعط�الت، فصل ! نگران آنفوالنزا هم نباش�د 
 از خود و خانوادە. آنفوالنزا هم هست

�
تان در حتما

 های تزر�ق مکان. محافظت کن�د برابر آنفوالنزا 
 وا�سن آنفوالنزا را در

 etyourflushotgochealthinfo.com/ 
 مشاهدە کن�د

 اقدامات ا�من درخصوص خورا�
 اقدامات ا�من درخصوص خورا� را رعا�ت  

�
حتما
برای کسب اطالعات ب�ش�ت به . کن�د 

 ocfoodinfo.com مراجعه کن�د . 

ف ا�من در طول تعط�الت، از این لینک بازد�د نمای�د  : جهت کسب اطالعات ب�ش�ت در رابطه جشن گرفنت
ochealthinfo.com/covidholidaysafety 
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