
 

21 مارس 2020 

  
 أعزايئ المقيمون يف المدينة، 

 هذا وقت صعب عىل عائالتنا وأصدقائنا وأحيائنا ومجتمعاتنا. و كمدينة، فقد حان الوقت اآلن لنأيت مًعا واالعتناء ببعضنا البعض. 

 يف  واألكثر أهمية,  هو أننانحث الناس عىل توخي الحذر والعناية بأنفسهم. هناك أشياء بسيطة يمكن للجميع القيام بها واليت من شأنها إحداث فارٍق كبير: 

غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية عىل األقل. •

استخدام معقم لليدين يحتوي بشكل أسايس عىل نسبة 60% من الكحول عىل األقل. •

ُب مصافحة اليد. • wتجن

السعال والعطس يف منطقة مرفق اليد أو باستخدام منديل. •

تنظيف وتطهير األغراض واألسطح اليت تلمسها بشكل متكرر. •

 تجنب االتصال عن قرب باألشخاص المرىض.. •

يُرجى تذكر ما  يشتمل عليه العزل االجتمايع: •

ُب الزحام بكل أنواعه. ◦ wتجن 

 الحفاظ عىل مسافة ال تقل عن 6 أقدام عن اآلخرين عندما تكون يف الخارج. ◦

إذا شعرت بأنك مريٌض، فاتصل بالطبيب أو اتصل بـ 311 حىت تصبح متصالً بخط عميد البلدة للصحة. •
  إننا نطلب من األشخاص االتصال أوال، قبل الذهاب إىل قسم الحاالت الطارئة بالمستشفيات حىت ال تصبح هذه األقسام  مكتظة. 

 كما نطلب من األشخاص  عدم االتصال بـ 911 إال عند وجود حالة طبية طارئة. ال يُجري مكتب الخدمات الطبية الطارئة بمدينة •
بوسطن اختبارات لكشف حاالت اإلصابة بفيروس كورونا. 

غلِقْت المدارس العامة يف بوسطن، وستفتح مجدًدا يوم اإلثنين الموافق 27 أبريل. تم 
ُ ٔ يف بوسطن، نحن نتعامل مع هذا الموقف بجدية قصوى. لقد ا

إرفاق قائمة بمواقع الحصول عىل الوجبات من أجل العائالت اليت تحتاج إىل الحصول عىل وجبات ألطفالها. 

  
 وإننا نتبع أمر الحاكم بيكر فيما يخص الحاالت الطارئة عىل مستوى الوالية، والذي يحظر  تجمع أكثر من 25 فرًدا  وكذلك استهالك األطعمة أو المشروبات 

داخل المحال أو المطاعم حىت يوم 5 أبريل. 

 هذا وضع يشهد تطورًا متسارًعا، وقد تتغير الظروف وأوامر الحاالت الطارئة. سنستمر يف إطالع المقيمين عىل أحدث التطورات من خالل رابط 
boston.gov/coronavirus والمحادثات الهاتفية اآللية مع المقيمين المسنين ومن خالل المنشورات عبر وسائل التواصل االجتمايع (بما يف ذلك 

@marty_walsh و @HealthyBoston عبر تويتر وصفحة مدينة بوسطن عبر فيسبوك) ورسائل AlertBoston النصية والمستجدات منتظمة عبر وسائل 
اإلعالم. يف حالة عدم تيقنك من أي معلومات سمعتها، يُرجى االتصال عىل 3-1-1، وهو الخط الساخن الخاص بالبلدية الذي يقدم المساعدة. لدينا 

المعلومات اليت أنت بحاجٍة إليها. 

أشكر كل من يساعدنا: المستجيبين األوائل واالختصاصيين الطبيين واألسر والجيران والمعلمين وقادة المجتمع وجميع الذين يظهرون ما يعنيه أن تكون 
بوسطن قوية. نحن نبذل أقىص جهدنا للحفاظ عىل صحة و أمان بوسطن. نيابًة عن المدينة اليت نحبها، أشكركم عىل قيامكم بدوركم. 

 
 بإخالص، 

  

 رئيس البلدية: مارتن جيه. والش 

  !!"#
تحتوي هذه الوثيقة عىل معلومات مهمة. 

إذا كنت تريد الحصول عىل معلومات باللغة  
العربية يرجى زيارة موقع: 

https://www.boston.gov/ 
covid19#more-resources
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