
 مطلوب اآلن تغطية الوجه داخل األماكن العامة في فيرجينيا

 تم التحديث لتوضيح كيفية استخدام األقنعة للقصر حسب األمر التنفيذي للمحافظ 

يجب على البالغين المرافقين لألطفال القصر استخدام أفضل تقدير لديهم فيما يتعلق بوضع أغطية الوجه لألطفال القصر التي 

تتراوح اعمارهم ما بين سنتين وتسع سنوات اثناء تواجدهم في األماكن العامة المذكورة اعاله. يجب على المرافقين للقصر 

عاما بذل جهود معقولة لتشجيع القصر على ارتداء أغطية الوجه اثناء تواجدهم في  18و  10الذين تتراوح اعمارهم بين 

 المذكورة أعاله. األماكن العامة 

اثناء تواجد الناس في األماكن  اصبح وضع غطاء الوجه اآلن الزاميا  أعلن حاكم فيرجينيا باألمس، النائب رالف نورثهام، انه 

 العامة. 

 . 19فيرس كورونا مايو/آيار، ويهدف للحد من انتشار  29وم الجمعة الموافق الرسمي من ي يبدأ التنفيذ

صرح حاكم فيرجينيا رالف نورثهام بأن يجب تغطية الوجه داخل األماكن العامة ابتداءا من يوم الجمعة. وذلك في المحالت "

 و في أي مكان يتجمع فيه الناس". التجارية، محالت الحالقة، المطاعم، المواصالت العامة، داخل المباني الحكومية أ

ه، يلوجه في كل محالت البيع بالتجزئة بما في ذلك محالت البقالة، الصيدليات، اماكن الترفم بقناع ااألمر يشمل ايضا  االلتزا

 . في المستقبللبدء العمل والمتاحف عندما يكونوا مستعدين 

 استثناءات عدم وضع غطاء الوجه 

 لتزم باستخدامه في مثل هذه الحاالت: غطاء الوجه. ال ي استخدامبعدم االستثناءات  توجد بعض

  .األكل أو الشرب 

  التمارين الرياضية.ممارسة 

  .إذا كان عمر الطفل أقل من سنتين 

 غطاء الوجه. استخدام من  عوقهمي ذينالظروف الصحية الخاصة لبعض األشخاص ال 

  .عند التواصل مع االشخاص الذين يعانون من ضعف السمع ويحتاجون لرؤية فم المتحدث لهم 

  أو خدمات حكومية ويكون من الضروري إزالة الغطاء بشكل مؤقت. عند تلقي الخدمات الطبية 

  .المشاركة في الطقوس الدينية 

 الحضانة، المدارس أو الكليات أو الجامعات.  لك غطاء الوجه غير ملزم داخل داركذ

 لماذا يتطلب تغطية الوجه 

الء داخل المطاعم ومحالت التجزئة. قال حاكم الوالية أن هذه اإلجراءات الحديثة ستساعد على حماية العاملين عند لحماية العم

 بدء فتح هذه المحالت مرة أخرى. 

 معنا".  كما قال "لحماية االشخاص المحيطين بنا، خصوصا العاملين



"نظرا  ألن كثير من الشركات ستفتح أبوابها للجماهير، فإن االشخاص العاملين سيكونون معرضون لمخاطر اإلصابة عندما 

 يأتي إليهم اشخاص آخرون بدون قناع الوجه". 

لشرطة. لذلك ثهام مع ان تغطية الوجه إلزاميا  ولكنه لن يصل إلى مستوى عمل إجرامي ولن تتعامل معه اقال الحاكم نور

 ستعطى هذه الصالحيات إلى اإلدارة الصحية لوالية فيرجينيا.

قال الحاكم نورثهام "أنا ال ابحث عن اشخاص يقعوا في مشكلة بسبب عدم ارتداء القناع ولكني ابحث عن اشخاص يفضلون 

 عمل الصواب". اطالب الناس باحترام اآلخرين. 

 كيف تصنع غطاء وجهك

 يمكنك تصنيع غطاء الوجه من بعض األشياء المتاحة بمنزلك. 

ش وبعض يه قطعة من القمانورثهام يمكنك ان تصنع غطاء وجهك "توجد طرق على االنترنيت، كل ما تحتاج إلقال الحاكم 

 تك/ الروابط المطاطية". ااألس

هات في المكتبات العامة وييد، كذلك توجد فع غطاء الوجه بالمنزليتصن يةيعطي مركز مكافحة الفيروسات تفاصيل عن كيف

  . كيف تصنع غطاء الوجه الخاص بك بالتفصيل تشرح لمنطقة فيرفاكس

  g6khttps://youtu.be/2ODoRRRBkاكتب للبريد االلكتروني 

 التبرع بغطاء الوجه 

بدون هدف الربح لمساعدة محدودي  الحصول على غطاء وجه مصنع/مخيطترغب اإلدارة الصحية في منطقة فيرفاكس في 

 الدخل. 

وسيقوم أحد اعضاء فريق التبرعات  9698-981-931تف أو اتصل بالها هذه االستمارةإكمل إذا كنت ترغب في التبرع؟ 

 بالتنسيق معك لتحصيل تبرعك. 

 




