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توصيات استضافة الفعاليات للفئات ال ُمع َّرضة للخطر
أمرت كيت براون ،حاكمة الوالية ،بتنفيذ تدابير تباعد اجتماعي توصي بإلغاء الفعاليات التي يحضرها أكثر من  10أشخاص من الفئات
عر ضة للخطر الشديد كبار السن و َمن يعانون من حاالت صحية كامنة** ،وكذلك األشخاص
عر ضة للخطر الشديد .تشمل الفئات ال ُم َّ
ال ُم َّ
الذين ليس لديهم سكن مستقر .يتم تعريف الفعالية على أنها أي تجمع في مساحة ال يمكن فيها الحفاظ على مسافة ال تقل عن ثالثة أقدام
بين كل شخص .تنطبق هذه التوصية على التجمعات الخاصة باألنشطة االجتماعية والدينية والترفيهية .ال ينطبق هذا على الحضور إلى
المدارس والشركات والبقالة ومت اجر البيع بالتجزئة.

لديك فعالية قادمة .ما الذي عليك فعله؟
تحقق مع الموظفين المناسبين بشأن التدريبات والمؤتمرات والتجمعات األخرى المخطط لها والتي تتم في المباني لديك .اسأل عما
عر ضة للخطر وساعد في التحضير للفعالية واتخاذ القرار إللغاء الفعاليات التي يحضرها 10
إذا كان من المتوقع حضور فئات ُم َّ
عر ضة للخطر .فكر في تعديل الفعاليات الخاصة بك أو تأجيلها أو إلغائها حتى  8إبريل.
أشخاص أو أكثر من الفئات ال ُم َّ





تعديالت يجب مراعاتها:


توفير الحضور على اإلنترنت إن أمكن



نشر العروض والمحتوى على اإلنترنت



عر ضين لخطر كبير والمرضى بالبقاء في المنزل
إرسال اإلعالنات مسبقًا لتذكير األشخاص ال ُم َّ



عرض عالمات تشجع على غسل اليدين



توفير مطهرات األيدي واألحواض
بالماء والصابون والمناشف الورقية



اطلب من األشخاص بلطف المغادرة إذا كانوا مرضى وأصيبوا بالسعال

أبلغ الموظفين والحاضرين بأنه تم إلغاء الفعالية وبسبب اإللغاء
فكر في كيفية تعويض الحاضرين

نعلم أنه من الصعب إلغاء الفعاليات التي كنت تخطط لها لفترة طويلة .ومع ذلك ،فإن تدابير التباعد االجتماعي ،مثل إلغاء أو تأجيل
التجمعات ،تقلل فرص انتقال الفيروس من شخص آلخر ويمكن أن تساعد في تأخير وإبطاء انتشار المرض وكذلك إنقاذ األرواح .نقدر
مساعدتك في هذه المساعي.
يمكننا معًا تقليل تأثير ساللة  COVID-19من فيروس كورونا على الفئات األكثر عرضة للخطر في المجتمع.
** الحاالت الطبية الكامنة التي قد تزيد خطر اإلصابة بالساللة  COVID-19الخطيرة من فيروس كورونا لألشخاص من أي عمر.
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اضطرابات الدم (مثل مرض الخاليا المنجلية أو أدوية ترقيق الدم)



مرض الكلى المزمن حسب تعريف الطبيب .تم إخبار المريض بتجنب أو تقليل جرعة األدوية بسبب مرض الكلى أو خضوعه
لعالج مرض الكلى ،بما في ذلك غسيل الكلى



مرض الكبد المزمن حسب تعريف الطبيب( .مثل تليف الكبد والتهاب الكبد المزمن) .تم إخبار المريض بتجنب أو تقليل جرعة
األدوية بسبب مرض الكبد أو خضوعه لعالج مرض الكبد.



قصور الجهاز المناعي (كبت المناعة) (على سبيل المثال ،عالج للسرطان مثل العالج الكيميائي أو اإلشعاعي أو الخضوع
لزراعة أحد األعضاء أو نخاع العظم أو تناول جرعات عالية من الستيرويدات القشرية أو أدوية أخرى مثبطة للمناعة ،أو
فيروس نقص المناعة البشرية الذي فيه عدد خاليا  CD4أقل من .)200



حالة حمل حالية أو حديثة خالل آخر أسبوعين



اضطرابات الغدد الصماء (مثل داء السكري)



اضطرابات األيض (مثل اضطرابات األيض الموروثة واالضطرابات ال ُمتَقَ ِّدّ ِّريّة)



أمراض القلب (مثل أمراض القلب الخلقية وفشل القلب االحتقاني ومرض الشريان التاجي)



أمراض الرئة ،بما في ذلك ،الربو أو مرض االنسداد الرئوي المزمن (التهاب القصبات المزمن أو انتفاخ الرئة) أو الحاالت
المزمنة األخرى المرتبطة بقصور وظائف الرئة أو التي تتطلب العالج باألكسجين في المنزل



الحاالت العصبية والنمائية العصبية [بما في ذلك ،اضطرابات الدماغ أو الحبل الشوكي أو العصب المحيطي أو العضالت مثل
الشلل الدماغي أو الصرع (اضطرابات النوبات الصرعية) أو السكتة الدماغية أو اإلعاقة الذهنية أو تأخر النمو المعتدل إلى
الشديد أو الحثل العضلي أو إصابة الحبل الشوكي].
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