
 قيَم المخاطر
 من الممكن أن يصاب األشخاص الذين تلقوا التطعيم بالعدوى

 وربما ينقلونها إلى اآلخرين. قلل من المخاطر التي قد تشكلها،
ر في وسيلة النقل واألنشطة التي تختارها بمجرد وصولك وفّكِ

إلى وجهتك 

بادر بالخضوع للفحص
(COVID-19) قم بإجراء االختبار الفيروسي لفيروس كورونا
    قبل 3-1 أيام على األقل من السفر وبعد 5-3 أيام بعد رحلتك. 
 توفر وكالة OC للرعاية الصحية مجموعات اختبار مجانية في
 لتقديم ochealthinfo.com/covidtest المنزل؛ قم بزيارة

.طلب أو لمعرفة المزيد حول خيارات االختبار الشخصية

 إلى جانب البقاء بالقرب من المنزل واالبتعاد جسديًا عن أولئك الذين ربما لم يتلقوا التطعيم بشكل كامل وغسل اليدين بشكل متكرر
:وارتداء األقنعة، والتي تعد كلها أفضل الطرق لحماية بعضكم بعًضا، ضع في اعتبارك هذه النصائح إذا قررت السفر

 قلل من التجمعات
 .ال يزال من األفضل السفر مع من تعيش معهم واالختالط باآلخرين في مكان خارجي غير مزدحم للحصول على أقصى قدر من التهوية
هل تلقيت اللقاح بشكل كامل، وتخطط للقاء األصدقاء أو العائلة في عطلة فصل الربيع وهم أيًضا تلقوا اللقاح بشكل كامل؟ 

تعرف على ما تقوله مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها هنا :
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html.

  توصي مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها (CDC) حاليًا بتأخير السفر المحلي والدولي؛ ألن فيروس كورونا
(COVID-19).ال يزال ينتشر على نطاق واسع في الواليات المتحدة ولم يتم إعطاء اللقاح لغالبية سكاننا بعد

إذا سافرت، فستظل بحاجة إلى اتباع متطلبات وتوصيات مركزCDC هنا : 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html.

السالمة
 أثناء عطالت 

فصل الربيع

 سافر بالسيارة
 ينتشر الفيروس من خالل االتصال المباشر الذي من المرجح أن

 يحدث في مكان مزدحم مثل المطار. تعني القيادة بالسيارة أنك
 ستقابل عدًدا أقل من األشخاص مقارنة بالطيران أو ركوب الحافلة
 أو القطار. إذا كان ال بد من السفر بالطيران، فخطط مسبقًا لتجنب

الوقوف في الطوابير والزحام
تناول وجبة قبل سفرك وحزم وجبات خفيفة

 اطبع تصاريح الصعود إلى الطائرة مسبقًا أو اجعلها جاهزة
للعرض على هاتفك الذكي

 إذا أمكن، فأحضر معك أمتعة يدوية لتجنب االضطرار إلى
فحص الحقائب

 اغسل أو عقِّم يديك بشكل متكرر، وارتد قناعك أثناء السفر
حتى لو كنت قد تلقيت اللقاح بشكل كامل
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