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19-معلومات عن كوفید  
 2022ینایر/ كانون الثاني  27تم التحدیث في 

 
 انقر فوق أحد الروابط أدناه لالنتقال مباشرةً إلى أي موضوع في ھذه الوثیقة: 

 معلومات عامة 
 الوقایة 

 إرشادات بشأن الكمامات 
 اللقاحات والجرعات المعززة 

 حقوقك 
 التعلیم 

 التوظیف 
 

 معلومات عامة 
 : 19-على موقع الوالیة اإللكتروني الخاص بكوفید 19-المعلومات عن كوفیدیمكن االطالع على أحدث 

www.covid19.ca.gov 
 ما یلي:  19-تتضمن المعلومات المنشورة على موقع الوالیة اإللكتروني الخاص بكوفید

 اإلصابة، وحاالت االحتجاز بالمستشفیات، والوفیات معلومات وتفاصیل عن االختبارات، وحاالت  •
 معلومات عن كیفیة الحصول على اللقاحات أو الجرعة المعززة، وأماكن الحصول علیھا •
أحدث القواعد واإلرشادات ونصائح السفر ومجموعات أدوات وسائل التواصل االجتماعي للمؤسسات وغیر ذلك   •

 الكثیر 
 

.  یتلقى ھذا الخط اتصاالتكم من االثنین إلى  833.422.4255، اتصل بالرقم  19-ة عن كوفیدللحصول على معلومات أو لطرح أسئل
 مساًء.  5صباًحا حتى الساعة  8مساًء، وفي عطالت نھایة األسبوع من الساعة  8صباًحا حتى الساعة  8الجمعة من الساعة 

 
، والسفر.  ویمكنك العثور على رابط ینقلك إلى إدارة الصحة  لدى بعض المقاطعات قواعد مختلفة بشأن تغطیة الوجھ، واألماكن العامة

 العامة بمقاطعتك للحصول على مزید من المعلومات عبر زیارة الموقع التالي:
AndOffices.aspxhttps://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServices . 

 
نعكف على جمع بیانات عن حاالت اإلصابة والوفیات واللقاحات بین األشخاص الذین تخدمھم المراكز اإلقلیمیة، بناًء على ما تم إبالغ  

 المراكز اإلقلیمیة بھ: 
resources/data-and-information-virus-w.dds.ca.gov/coronahttps://ww / 

 [مالحظة: یُرجى قراءة الحواشي السفلیة ألن معظم التقاریر غیر إلزامیة] 
 
 

 19- الوقایة من كوفید
 من خالل:  19-یمكنك المساعدة على وقف انتشار كوفید

 البقاء في المنزل إذا كنت ال تشعر أنك بخیر •
 باستمرار بالصابون والماء الدافئ غسل یدیك  •
 تغطیة فمك بغطاء أو كمامة للوجھ عندما تكون بالقرب من اآلخرین •
 الحفاظ على مسافة ستة أقدام بینك وبین اآلخرین (التباعد االجتماعي)  •
 تلقي اللقاح الكامل وأي جرعات معززة موصى بھا  •

 
.  فحاول  19-لة واألصدقاء، عن فوائد الحصول على لقاح كوفیدقد یكون من الصعب التحدث مع أشخاص آخرین، بمن فیھم العائ 

االستماع إلیھم دون انتقاد، وحاول معرفة سبب مخاوفھم.  وفیما یلي بعض األمور التي یجب أن تتذكرھا لمساعدتك على التحدث مع  
 اآلخرین عن اللقاحات: 

 استمع لألسئلة بدون انتقاد •

http://www.covid19.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/data/
https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/data/
https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/data/
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 لمعرفة مخاوفھم اطرح أسئلة ذات إجابات مفتوحة  •
 اطلب اإلذن لمشاركة المعلومات  •
 ساعدھم على العثور على األسباب التي تدفعھم لتلقي اللقاح  •
 ساعدھم على تلقي اللقاحات  •

 
 

 إرشادات بشأن الكمامات 
فبرایر/ شباط   15إن أحدث اإلرشادات بشأن الكمامات تُلزم الجمیع في كالیفورنیا بارتداء كمامة في األماكن المغلقة وأماكن العمل، حتى 

للحصول على أحدث   ppe/-and-shttps://covid19.ca.gov/mask.  وبعد ذلك التاریخ، یُرجى مراجعة ھذا الموقع 2022
 المعلومات. 

 
 یُعفى األشخاص التالي ذكرھم من ارتداء الكمامة في جمیع األوقات: 

 األطفال األصغر من عامین. یجب أال یرتدي األطفال الصغار جًدا كمامات بسبب خطر االختناق  •
األشخاص الذین یعانون حالة مرضیة أو حالة صحیة نفسیة أو إعاقة تمنعھم من ارتداء الكمامة. ویشمل ذلك األشخاص الذین   •

یعانون حالة مرضیة قد تؤدي إلى إعاقة تنفسھم إذا ارتدوا الكمامة، أو األشخاص الفاقدین للوعي أو ذوي اإلعاقة أو غیر  
 ة القادرین على خلع الكمامة بدون مساعد

 األشخاص الذین یعانون ضعف السمع، أو یتحدثون مع شخص ضعیف السمع، إذا كانت رؤیة الفم مھمةً للتواصل   •
األشخاص الذین قد یتعرضون لخطر متعلق بعملھم إذا ارتدوا كمامة، وفقًا لما تحدده الجھات التنظیمیة المحلیة أو الفیدرالیة أو   •

 مكان العمل الخاصة بالوالیة أو إرشادات السالمة في 
 
 

 اللقاحات والجرعات المعززة 
مأمونة وفعالة.  كما أنھا تنقذ األرواح وتساعد على الحد من دخول المستشفیات والوفاة.  ویعمل كل من   19-إن لقاحات كوفید 

قاح.  وقد تلقى مالیین العلماء والحكومة الفیدرالیة ومجموعة من الخبراء في العدید من الوالیات الغربیة على التأكد من مأمونیة كل ل
 بأمان.  19-األشخاص في كالیفورنیا والوالیات المتحدة لقاحات كوفید

 
 لحجز موعد لتلقي اللقاح، یمكنك:

 استشارة طبیب الرعایة األولیة أو المسؤول عن خطة التأمین الصحي  •
أو بعض   Albertsons/Safewayأو  Walmartأو   RiteAidأو  Walgreensأو   CVSزیارة موقع محلي مثل  •

 عیادات الرعایة الطبیة والعاجلة أو مواقع تقدیم الخدمة دون مغادرة السیارة ومواقع أخرى. فاللقاحات تُقدَّم في كل ھذه المواقع 
.  یسمح لك أي من  422.4255833.أو االتصال بالرقم   https://myturn.ca.govالتسجیل ھنا للحصول على موعد  •

لغة.  ومنھا مواقع دائمة وعیادات تُقام لمرة واحدة لفئات   250الخیارین بحجز موعد في أي مكان في الوالیة، بما یقرب من 
معینة، ویمكن أن تساعدك أیضا في االنتقال و/ أو خیارات تلقي اللقاح داخل المنزل.  ویمكن الحصول على لقاح اإلنفلونزا  

 ھنا.  19-كوفید ولقاح
، في العثور على أماكن لقاحات اإلنفلونزا  /https://www.vaccines.govیمكن أن یساعدك الموقع اإللكتروني االتحادي،  •

 . 19-وكوفید
 

 كمھاجر عند الحصول على اللقاح. وال یھم التأمین الصحي أو وضعك القانوني كمھاجر.  فلن یسأل أحد عن وضعك القانوني 
 

یوجد في الموقع اإللكتروني الذي یُفضي إلیھ الرابط التالي جدول یوضح األشخاص المؤھلین لتلقي اللقاحات.  ویمكن ألي شخص یبلغ  
 سنوات أو أكثر تلقي اللقاح:   5من العمر 

teens.html-ncov/vaccines/recommendations/children-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 

،  بل انتظر حتى تتعافى وتفي بمعاییر إنھاء العزلة.  وتنطبق ھذه اإلرشادات أیًضا على  19-ال تحصل على اللقاح وأنت مریض بكوفید
 بین جرعتھم األولى والثانیة.    19-األشخاص الذین یصابون بكوفید 

https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
https://myturn.ca.gov/
https://www.vaccines.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
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، لكن یوفر اللقاح والجرعات المعززة  19-كوفید بعد إصابتك بالفعل ب 19-رغم أن جسدك قد یكون أكثر قدرة على مكافحة عدوى كوفید 

 . 19-حمایة إضافیة.  فباللقاح ستحصل على حمایة أفضل ضد كوفید 
 

 یُرجى االطالع على المعلومات الموجودة ھنا لمساعدتك على االختیار من بین اللقاحات المتاحة: 
-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID
91/Sheet.pdf-Fact-Me-for-Right-is-Vaccine-Which 

 
اللقاح أو الجرعة المعززة الحصول على موافقة (مكتوبة أو ھاتفیة أو   یجب على الجمیع تقدیم موافقتھم قبل تلقي اللقاح.  ویجب على مقدم 

عاًما.  ویُستثنى   18عبر الفیدیو) من أحد الوالدین أو الوصي أو أي شخص آخر لدیھ وصایة قانونیة قبل تطعیم أي شخص یقل سنھ عن 
 من ھذا الشرط القاصرون المستقلون قانونًا. 

 
ضً   ا للخطر بسبب حاالت مرضیة أخرى، فیُرجى االطالع على ھذه المعلومات اإلضافیة: إذا كان جھازك المناعي ُمعرَّ

-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID
91/xThirdVaccineDoseQandA.asp 

 
قد ال یظھر على بعض الناس أي آثار جانبیة من اللقاح أو الجرعة المعززة.  وعادةً ما تكون بعض اآلثار الجانبیة المعروفة للقاحات  

خفیفة، وقد تشمل الحمى والقشعریرة والتھاب الذراع أو التورم في مكان الحقنة والتعب.  وتختفي ھذه اآلثار بعد بضع ساعات أو أیام.   
ویجب على األشخاص الذین لدیھم سوابق من التفاعالت التحسسیة تجاه لقاح األنفلونزا أو اللقاحات األخرى أن یستشیروا طبیبھم قبل  

 . 19-الحصول على لقاح كوفید 
 

ولكن یزداد (بسبب   19-على عالجات لألشخاص الذین یعانون من حاالت خفیفة من كوفید) FDAوافقت إدارة الغذاء والدواء الفیدرالیة (
 سنھم أو حالتھم الصحیة) خطر إصابتھم بمضاعفات شدیدة من المرض واحتیاجھم إلى الذھاب إلى المستشفى.  

ة بمرض شدید، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الفیدرالیة تصاریح استخدام طارئ لبعض  بالنسبة لألشخاص المعرضین بشدة لخطر اإلصاب 
 ، منھا أجسام مضادة أحادیة النسیلة وأدویة مضادة للفیروسات تؤخذ عن طریق الفم: 19-عالجات كوفید

-severe-for-health/treatments-ncov/your-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
llness.htmli 

 
 معلومات أخرى: 

 كانت لدیك أسئلة عن اللقاح وعن حالتك. استشر طبیبك إذا  .1
% ألي مرض.  فاللقاحات تسمح لجسدك بالتعرف على الفیروس أو المرض ومكافحتھ.   100ال یوجد لقاح فعال بنسبة  .2

 وتستغرق اللقاحات حوالي أسبوعین قبل أن تصبح الحمایة فعالة بشكل كامل. 
 ، وال یمكنھا أن تجعل نتیجة االختبار للفیروس إیجابیة. 19-ال یمكن ألي من اللقاحات أن تتسبب في إصابتك بكوفید .3
 ال خطر على الحوامل من تلقي اللقاح.  .4
 ال تحتوي اللقاحات على أي شرائح دقیقة أو بطاریات أو أجھزة تتبُّع.  .5

 
 

 حقوقك 
لم یكن لدیھم شخص مخول قانونًا  یتمتع المستفیدون من خدمات المركز اإلقلیمي بحقوق معینة لتلقي الخدمات واختیار رعایتھم الطبیة ما 

مساعدتك.   ) OCRAللقیام بذلك نیابة عنھم.  إذا كنت تعتقد أنك محروم من حقوقك، فقد یكون بإمكان مكتب الدفاع عن حقوق العمالء ( 
 یمكنك االتصال بھم على األرقام التالیة: 

 ) 877.669.6023(الھاتف النصي:   1.800.390.7032بالنسبة لشمال كالیفورنیا  •
 ) 877.669.6023(الھاتف النصي:  1.866.833.6712بالنسبة لجنوب كالیفورنیا  •
أو یمكنك االتصال مباشرةً بمحامي المركز اإلقلیمي على الرقم المدرج في صفحة ویب روابط موظفي مكتب الدفاع عن حقوق   •

 العمالء:
-advocacy-rights-clients-of-do/programs/office-we-https://www.disabilityrightsca.org/what

crao 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Which-Vaccine-is-Right-for-Me-Fact-Sheet.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Which-Vaccine-is-Right-for-Me-Fact-Sheet.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/ThirdVaccineDoseQandA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/ThirdVaccineDoseQandA.aspx
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Ftreatments-for-severe-illness.html&data=04%7C01%7CDarryl.McGuire%40dds.ca.gov%7C0aad63289e124464f69408d9e132b8ea%7C7cfc5487eae84559b408d4e67432d3d2%7C0%7C0%7C637788430221972543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Un1TnXlm6UhqOxa3XhEf%2B4jSHmfDka3WZt%2FtPe2wGg4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Ftreatments-for-severe-illness.html&data=04%7C01%7CDarryl.McGuire%40dds.ca.gov%7C0aad63289e124464f69408d9e132b8ea%7C7cfc5487eae84559b408d4e67432d3d2%7C0%7C0%7C637788430221972543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Un1TnXlm6UhqOxa3XhEf%2B4jSHmfDka3WZt%2FtPe2wGg4%3D&reserved=0
https://www.disabilityrightsca.org/what-we-do/programs/office-of-clients-rights-advocacy-ocra
https://www.disabilityrightsca.org/what-we-do/programs/office-of-clients-rights-advocacy-ocra
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 التعلیم 
إرشادات بشأن الفتح اآلمن  ) CDPHوإدارة الصحة العامة في كالیفورنیا ()  CDCأصدرت المراكز الفیدرالیة لمكافحة األمراض (

لریاض األطفال والمدارس حتى الصف الثاني عشر.  وعادةً ما تقدم المناطق التعلیمیة المحلیة إرشادات إضافیة بشأن كیفیة تنفیذ 
، یُرجى االتصال بالمنطقة التعلیمیة المحلیة.  وتجدون ھنا قائمة  المتطلبات الفیدرالیة والمتطلبات الخاصة بالوالیة.  إذا كانت لدیك أسئلة 

 بالمناطق التعلیمیة والمدارس في كالیفورنیا: 
https://www.cde.ca.gov/SchoolDirectory/Topic 

 
 

 التوظیف 
العاملة في كالیفورنیا معلومات وموارد وتدریب عبر اإلنترنت لكل من الموظفین وأصحاب العمل، بشأن  توفر وكالة العمل والقوى 

 موضوعات تتراوح من المساعدة المالیة إلى السالمة في مكان العمل: 
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019 / 

 
الصادرة عن إدارة السالمة والصحة المھنیتین   19-وفي أماكن العمل، یظل أصحاب العمل خاضعین للمعاییر المؤقتة الطارئة بشأن كوفید

في كالیفورنیا، أو خاضعین، في بعض أماكن العمل، لمعاییر األمراض المنقولة بالھباء الجوي الصادرة عن اإلدارة نفسھا، وینبغي لھم  
ك اللوائح لالطالع على المتطلبات اإلضافیة الواجبة التطبیق.  وإلیكم أحدث المعلومات المتعلقة بمعاییر أماكن العمل في  الرجوع إلى تل

 كالیفورنیا:
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus / 

 
https://saferatwork.covid19.ca.gov/employer-ھة إلى أصحاب العمل (توفر مجموعة أدوات اللقاح الُموجَّ 

toolkit-accinationv/ ( :جمیع المعلومات التي یحتاج إلیھا أصحاب العمل من أجل 
 المحلیین من أجل تنظیم فعالیات تقدیم اللقاح خارج الموقع إقامة شراكة مع مقدمي الخدمات  •
 طلب عیادة متنقلة في موقع العمل  •
 مساعدة الموظفین في العثور على مواعید تلقي اللقاح وحجزھا  •
 مشاركة وترویج الموارد التي تساعد الموظفین على الحصول على اللقاح  •

 
اللقاح، وربما أیًضا جرعة معززة أو أكثر، ما لم یكن لدیھم إعفاء طبي تنطبق  یجب على األشخاص الذین یعملون في وظائف معینة تلقي 

علیھ الشروط أو معتقدات دینیة تتعارض مع ذلك، أو یعملون في موقف معین.  وفي كالیفورنیا، یشمل ھؤالء األشخاص العاملین في  
ومعلمي التعلیم األساسي وموظفي المدارس.  وفي حالة  مجال الرعایة الصحیة، والذین یعملون في أماكن التجمع، وموظفي الوالیة، 

استثناء شخص ما من ھذا الشرط، فربما یظل ُمطالَباً بالخضوع لالختبار مرة واحدة على األقل في األسبوع، وارتداء كمامة، واستخدام  
ت، لذا یُرجى االطالع على الموقع  معدات الوقایة األخرى مثل القفازات أو المطھرات.  وھناك العدید من التفاصیل والسیناریوھا

 اإللكتروني إلدارة الصحة العامة في كالیفورنیا للحصول على اإلرشادات الحالیة وأوامر الصحة العامة بالوالیة: 
Pages/Guidance.aspxhttps://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/   

 
أو الجرعة المعززة أو كلیھما.  وال یجوز لصاحب   19-ویجوز لصاحب العمل أن یطلب منك إظھار ما یثبت حصولك على لقاح كوفید

 العمل أن یطلب أي معلومات عن صحتك أو حالتك الطبیة.  ویمكن االطالع ھنا على المعلومات المتعلقة بإثبات الحصول على اللقاح: 
-Record-19/Vaccine-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID

Standards.aspx-uidelinesG 
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