
كيف تحمي نفسك واآلخرين
إرشادات لألشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح

إذا لم تتلق لقاح COVID-19 بالكامل، يمكنك المساعدة في حماية نفسك 
واآلخرين من COVID-19 بهذه الخطوات.

تلق اللقاح ضد 
COVID-19. لقاحات 

COVID-19 المصرح بها آمنة 
وفعالة.

ابق عىل بعد 6 أقدام عىل 
األقل من األشخاص الذين ال 

يعيشون معك في منزلك. 

تجنب المخالطة عن قرب 

لألشخاص المرضى الموجودين 

في منزلك )6 أقدام عىل األقل(.

اغسل يديك كثيرًا بالماء 
والصابون ولمدة 20 ثانية عىل 

األقل.
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لمزيد من المعلومات بشأن COVID-19، يُرجى زيارة www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus أو 

االتصال بخط اإلحالة الصحية التابع لوكالة الرعاية الصحية في مقاطعة أورانج عىل الرقم 564-8448 )800(.

تجنب الزحام واألماكن 
سيئة التهوية. إذا كنت 
في أماكن مغلقة، فافتح 

النوافذ واألبواب لجلب 

الهواء النقي إذا أمكن 

ذلك.

احرص عىل تغطية السعال 
والعطسبذراعك أو بمنديل. 

تخلص من المناديل المستخدمة 

في سلة المهمالت.

COVID-19 لقاحات

لقاحات COVID-19 آمنة وفعالة. كل شخص يبلغ من العمر 12 عاًما أو أكبر مؤهل اآلن للحصول عىل لقاح 
COVID-19. قم بزيارة www.othena.com أو https://myturn.ca.gov للحصول عىل لقاح COVID-19 بمكان 

قريب منك. لمعرفة المزيد من المعلومات بشأن لقاحات COVID-19 في مقاطعة أورانج، يُرجى زيارة 
.COVIDVaccineFacts.com

اتصل بالخط الساخن الخاص بCOVID-19 لمقاطعة أورانج عىل الرقم 2000-834 (714)  لطرح أسئلة حول 
المسائل المتعلقة باللقاح، بما في ذلك حجز المواعيد أو اختيار الموقع أو المساعدة في االنتقال. موظفو 

االتصاالت الحية متاحون من اإلثنين إىل الجمعة من الساعة 8 صباًحا إىل الساعة 5 مساًء

اختبار COVID-19 المجاني
 إذا كنت تود الخضوع الختبار COVID-19، يمكنك استالم مجموعة االختبار مجانًا، قم بزيارة 

ochealthinfo.com/covidtest لطلب مجموعة اختبار.

COVID-19 موارد
لمزيد من المعلومات بشأن المساعدة في الحصول عىل الطعام أو فقدان الوظيفة أو صعوبة دفع اإليجار أو 

.covid19info.ocgov.com الحصول عىل رعاية طبية، يمكنك زيارة

نظف وطهر باستمرار، خاصًة 
األسطح "كثيرة اللمس" مثل الهواتف 

والمناضد ومقابض األبواب.

راقب صحتك. انتبه ألعراض 
COVID-19 مثل الحمى 

والسعال وضيق التنفس. قس 

درجة حرارتك إذا ظهرت عليك 
أعراض.

 19-COVID اخضع الختبار
قبل/بعد السفر أو حضور 

التجمعات الكبيرة مع 

أشخاص غير معروف إصابتهم 

بCOVID-19 من عدمها أو 

حالة التلقيح.

ارتد غطاء للوجه في األماكن 
العامة المغلقة واألماكن 

المفتوحة المزدحمة وعندما 

تكون مخالًطا عن قرب 

ألشخاص لم يتلقوا اللقاح.

التباعد 
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