
توجیھ ابق آمنًا ، ابق في المنزل
ماذا یعني وماذا یمكنك ان تفعل؟

 أصدر الحاكم غاري ھربرت توجیھات "ابق آمنًا ، ابق في المنزل" لجمیع یوتا. ھذا لیس نظام الجاء في البیت ، لكنھ یسعى إلى توضیح ما یجب على األفراد والشركات القیام بھ
إلبطاء انتشار كوفید-۱۹ في دولتنا ومجتمعاتنا

 تحدد التوجیھات الحد األدنى من المعاییر على مستوى الوالیة ویجوز للسلطات المحلیة ، بالتشاور مع الدولة ، أن تفرض توجیھات وأوامر أكثر صرامة لمعالجة الحاالت الفریدة
.في مناطق مختلفة من والیة یوتا

۲۷ مارس ۲۰۲۰

 ھذا التوجیھ ابق آمنًا ، ابق في المنزل أمر
 بالغ األھمیة لصحة جمیع یوتا. إذا عملنا

 معًا ، یمكننا تسویة المنحنى وإنقاذ
  .األرواح

 ۳ أسباب للتوجیھ ابق آمنًا ، ابق في المنزل

یسطح المنحنى
 البقاء في المنزل سیبطئ انتشار حاالت

كوفید-۱۹ في یوتاه مع مرور الوقت

 یقلل من الضغط على
المستشفیات

 البقاء في المنزل یقلل الضغط على
 المستشفیات ونظام الرعایة الصحیة

.لدینا

 یقلل من التأثیر على
الموارد

 البقاء في المنزل سیساعد على تقلیل التأثیر
 على مواردنا الطبیة وإنقاذ األرواح عن طریق

 السماح ألطبائنا وممرضاتنا بالتركیز على
 االحتیاجات الفوریة من المرضى ذوي

المخاطر العالیة

قدرة نظام الرعایة الصحیة

 ال البقاء 
في المنزل

 البقاء في المنزل

الوقت منذ الحالة األولى

ت
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ابق في المنزل قدر اإلمكان

العمل من المنزل كلما أمكن ذلك

تشجیع التواصل االجتماعي عبر المحادثات الھاتفیة والفیدیو

 الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 یوًما بعد السفر أو التعرض لفرد یعاني
 من أعراض تتوافق مع كوفید-۱۹

المشاركة في االبتعاد االجتماعي المناسب

اتبع معاییر النظافة الصارمة

 ساعد اآلخرین على النحو المناسب بشكل معقول لممارسة نفس
المبادئ

 جمیع األفراد

:األطفال

یتم تشجیع ممارسة الریاضة والمشي
یتم تشجیع التمارین والمشي في الھواء الطلق طالما تحافظ على التباعد االجتماعي لـ 6 أقدام وتجنب جمع في مجموعات

یجب أن یقتصر السفر على منطقتك فقط
.یتم إغالق المالعب والمخیمات. تقتصر جمیع الرحالت على السفر في العمل والرحالت األساسیة في منطقتك المباشرة

العمل من المنزل أو في المكتب
 یتم تذكیر الشركات التي تظل مفتوحة باالمتثال لجمیع أوامر الصحة العامة ، وتقدیم خیارات العمل عن بعد حیثما أمكن

.ذلك ، واالستمرار في اتباع سیاسات النظافة الصارمة ، وتنفیذ تدابیر إبعاد اجتماعي محسنة في مكان العمل

ال تذھب إلى المدرسة خارج المنزل

 ال ترتب أو تشارك في مواعید لعب شخصیا أو أنشطة
مماثلة

 ال تسمح لألطفال على معدات المالعب
العامة

حد السفر إلى السفر األساسي فقط

 قلل من زیارة األصدقاء أو العائلة دون الحاجة الظروریھ

 قلل من التفاعالت الجسدیة مع األفراد األكثر تعرًضا للخطر ،
باستثناء أفراد أسرتك أو إقامتك

الحد من السفر الترفیھي

 الحد من حضور التجمعات ألي عدد من األشخاص خارج منزلك أو
إقامتك

 ال تقم بزیارة المستشفیات أو دور رعایة المسنین أو غیرھا من مرافق
 الرعایة السكنیة

األفراد المعرضون للخطر

.ھذا التوجیھ یعني أنھ من المتوقع أن تبقى یوتا في المنزل كلما أمكن ذلك
 یتضمن التوجیھ تعلیمات محددة لجمیع األفراد ، والمخاطر العالیة (60 سنة وما فوق وذوي الحاالت الطبیة الكامنة

.الخطیرة) ، واألطفال
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