
)COVID-19( أثناء وباء فريوس كورونا

ابق في محيطك المحلي 
قم بزيارة المالهي القريبة من المنزل نظًرا ألن السفر 

لمسافات طويلة قد يؤدي إىل زيادة فرصة انتشار فيروس 

كورونا )COVID-19( واإلصابة به، حتى لو كنت قد تلقيت 
التطعيم. قد يتطلب منك السفر أن تتوقف عىل طول 

الطريق أو أن تكون عىل اتصال وثيق باآلخرين الذين قد ال 

تكون عىل اتصال بهم بطريقة أخرى.

إذا قررت زيارة المالهي، فيرجى مراعاة هذه النصائح والنظر في المخاطر التي تنطوي عليها:

السالمة يف املالهي

ال تغادر المنزل إذا كنت مريًضا أو بدأت في   n
الشعور بالمرض لتجنب نقل الفيروس لآلخرين. 

تذكر أنك حتى لو تلقيت التطعيم بالكامل، فال تزال 
 )COVID-19( هناك فرصة لإلصابة بفيروس كورونا

ونشره.  

إذا كنت أنت أو أي شخص تعيش معه معرض   n
لمخاطر متزايدة لإلصابة بمرض شديد بسبب 

فيروس كورونا )COVID-19(، ففكر في عدم زيارة 

المالهي خاصة حين ال يمكن الحفاظ عىل مسافات 

التباعد الجسدي وال يتم ارتداء األقنعة )الكمامات(.
فكر في عدد حاالت فيروس كورونا   n

)COVID-19( في كل من المكان الذي تعيش فيه 
وموقع المالهي قبل أن تقرر إجراء الزيارة. كلما ازداد 

انتقال فيروس كورونا )COVID-19( في المجتمع، 

 .)COVID-19( كلما زاد خطر اإلصابة بفيروس كورونا

التحضير قبل أن تذهب
راجع الموقع اإللكتروني للمالهي أو اتصل مسبًقا 

لمعرفة المزيد حول بروتوكوالت السالمة المعمول بها بالفعل 

لحماية الضيوف والموظفين. بعض النقاط التي تجب 

مراعاتها:
هل مدينة المالهي تستقبل فقط الزوار المحليين أو   n
من داخل الوالية فقط في الوقت الحالي؟ هل تتوفر 

مبيعات التذاكر عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف بحيث 

يمكنك تجنب الوقوف في الطوابير مع اآلخرين؟

هل تسمح المالهي للضيوف بإحضار وجباتهم الخفيفة   n
والمشروبات لالستمتاع بها؟

كيف تقوم المالهي بتعقيم األسطح؟  n
هل الملهى يفرض مسافة تباعد جسدي بين األشخاص   n

أثناء وقوفهم في الطوابير أو جلوسهم؟ 
هل تعمل المالهي بسعة محدودة لتقليل االزدحام   n

وتعزيز التباعد الجسدي؟
هل الموظفون مطالبون بارتداء أقنعة؟ هل يطلب من   n

الضيوف ارتداء األقنعة عند عدم األكل أو الشرب؟

كيف يتم فحص الموظفين أو الضيوف للكشف عن   n
العدوى؟

ما التحسينات التي أجرتها المالهي لضمان النظافة   n
والتباعد الجسدي، وهل تمتلك المساحات الداخلية 

تهوية معززة؟

أحِضر إمدادات لمساعدتك أنت واآلخرين عىل البقاء بصحة جيدة، مثل: األقنعة )أحضر المزيد منها(، ومعقم اليدين 
بنسبة %60 عىل األقل من الكحول، وكذلك الوجبات الخفيفة ومياه الشرب.

للمزيد من متطلبات وتوصيات مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )CDC(، تفضل 
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أثناء زيارتك
ارتد قناًعا للوجه )كمامة( أثناء زيارة المالهي.   n
ال تنزع قناعك )كمامتك( إال أثناء تناولك للطعام 

أو الشراب. 
استخدم التباعد الجسدي وتجنب األماكن   n

المزدحمة من خالل البقاء عىل بُعد 6 أقدام 
عىل األقل من األشخاص الذين ال تعيش معهم. 

ال تذهب إىل المناطق المزدحمة وتجنب التجمع 
مع أشخاص ال تعيش معهم. توخ الحذر الشديد 

في األماكن التي يصعب فيها الحفاظ عىل 

هذه المسافة، مثل مواقف انتظار السيارات 
والطوابير ودورات المياه والمداخل والمخارج.

تجنب األسطح األكثر عرضة للمس مثل   n
أوعية التوابل ومقابض األبواب أو غيرها من 
المقابض. إذا لم تتمكن من غسل يديك بعد 

لمس األسطح المشتركة، أحضر معقًما لليدين 

يحتوي عىل ٪60 عىل األقل من الكحول 

واستخدمه.

تجنب المعالم الداخلية أو األماكن ذات   n
التهوية السيئة، قدر المستطاع. تؤدي 

أنشطة األماكن الداخلية إىل زيادة انتشار 

فيروس كورونا )COVID-19(. إذا لم يكن من 

الممكن تجنب المناطق الداخلية، فقم بتقليص 

مدة تواجدك في األماكن الداخلية، وارتد قناًعا 
للوجه )كمامة( وحافظ عىل مسافة 6 أقدام من 

األشخاص الذين ال تعيش معهم.

استخدم خيارات الدفع غير النقدي إن   n
أمكن. في حالة عدم توافرها، فتأكد من غسل 

يديك بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين 

بنسبة %60 من الكحول بعد إجراء المعامالت 

باستخدام النقود أو البطاقات.

تناول الطعام بالخارج، إن أمكن.  n
قم بزيارة مناطق تناول الطعام خالل أوقات   n

أخرى غير الذروة لتجنب الزحام. ابق عىل 
مسافة 6 أقدام عىل األقل عن اآلخرين من خارج 

أسرتك أثناء االنتظار في الطابور.

توخ الحذر عند تناول الكحول في المالهي.   n
قد يُضعف تناول الكحول من قدرتك عىل 
التمييز، ويؤدي إىل زيادة السلوكيات ذات 

االستعدادية للمخاطرة. تقل احتمالية ممارسة 

األشخاص للسلوكيات الوقائية الخاصة بفيروس 

كورونا )COVID-19(، مثل التباعد الجسدي 
وارتداء األقنعة )الكمامات(، عند تناولهم 

للكحول.

للمزيد من متطلبات وتوصيات مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )CDC(، تفضل 
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