رمضان  :2022الئحة الصحة
والسالمة
رمضان مبارك! نتمنى لكم شهرا مباركا ,عىل الرغم من صعوبة كوفيد .19 -متاما كام حثنا الدين اإلسالمي
من واجبنا أن نحافظ عىل انفسنا وأحبائنا ومجتمعاتنا بامان  ,وهذا صحيح خصوصا يف شهر رمضان املبارك
حيث نواصل التصدي للوباء  .أفراد مجتمعنا املعرضون لإلصابة مثل كبار السن  ،األطفال الصغار ،واألشخاص
الذين يعانون من ضعف املناعة  ،جميعهم معتمدون علينا يف الوقاية.
فيام ييل قامئة التحضري لشهر رمضان املبارك .يرجى مراعاة متطلبات الصحة والسالمة من خالل الرجوع اىل
هذه الخطوات عند تجمعك مع أخوتك وخواتك يف رمضان لهذا العام  .بهذه الطريقة تقوم بحامية الجميع من
حولك واالستمتاع بالشهر الكريم بصحة جيدة.
مارس التجمع اآلمن يف املسجد خالل شهر رمضان والعيد
قم بارتداء الكاممة الواقية )من عمر سنتني وما فوق(
حافظ عىل التباعد االجتامعي.

احصل عىل فحص كوفيد19 -
هل ستلتقي بأشخاص من خارج منزلك من أجل اإلفطار أو
يف املسجد؟ قم بإجراء فحص كوفيد .19 -خصوصا يف حال
كان لديك أعراض أو كنت قد التقيت بشخص حامل للمرض.

أذا امكن  ،قم بإحضار سجادة الصالة الخاصة بك.
قم بالوضوء يف املنزل قبل التجمع وسط حشد اكرب
يف املسجد.

سافر بأمان

قم بزيارة مركز الفحص القريب منك مثل الصيدلية أو
املركز املجتمعي أو قم بطلب االختبار املنزيل املجاين مسبقا
من خالل موقع .covidtests.gov

احصل عىل اللقاح

بالنسبة للسفر خارج البالد ،تأكد من متطلبات اللقاح أو
اختبار كوفيد .تحتاج اىل اختبار كوفيد 19-سلبي لدخول
الواليات املتحدة.

قلل من فرصة انتشار كوفيد 19 -أو اإلصابة باملرض الشديد
من خالل حصولك عىل موعد لللقاح .الحصول عىل جميع
جرعات اللقاح تحتاج اىل وقت  ،لذلك من األفضل البدء
مبكرا.

أذا كنت مسافرا داخل الواليات املتحدة وشعرت أنك
مريض ،قم باجراء الفحص.

هل أنت بالفعل حصلت عىل جميع جرعات اللقاح؟ احصل
عىل الجرعة املعززة من أجل حامية أفضل.

يف العيد :احتفل خارجا
قم بتحضري مكان خارج املنزل من أجل االحتفال بالعيد ،حيث
يؤمن الهواء النقي حامية أفضل.

ابقى يف املنزل عندما مترض
أسرتح وابقى يف املنزل يف حال كنت مريضا.
إذا كان لديك أي اسئلة ،اسأل شخصا مختصا  ،مثال طبيب
أو ممرضة.

