بدا ُ من تاريخ  ۲.۲۲ \ .۱ \ .٣لن تصبح سياسة التحقق من الحصول على
King Countyاللقاح سارية المفعول في مقاطعة كينج

لن يحتاج األشخاص بعد اآلن
إلى إظهار دليل حصولهم على
لقاح كوفيد ،أو ان نتيجة ا اختبار
سلبيًة  ،لدخول COVID-19
المطاعم والحانات  ،أو األحداث
الترفيهية الداخلية والمؤسسات ،
أو األحداث المقامة فى االماكن
المفتوحة .

ماذا يعني ذلك؟

لماذا يتوقف العمل بهذه
السياسة؟

 •COVIDمعدالت اإلصابة بـودخول المستشفى في 19
انخفاض.
• حصول المزيد من األشخاص
على اللقاح والحماية المطلوبة ضد
COVID-19.

منذ اعتماد هذه
السياسة ،ارتفع عدد
األشخاص الذين تم
تطعيمهم بشكل كامل
من  ٪ 68من إجمالي
السكان إلى ما يقرب
من  ٪ 80حتى اآلن.

لماذا يتوقف العمل بهذه
السياسة؟

المناعة المجتمعية تتحقق عندما
يصبح عدد كاف من
االشخاص محصني ضد مرض
شديد العدوى ,مما يصعب انتشار
هذه العدوى من شخص الخر

من المرجح أن تؤدي زيادة اإلصابة
بمتحور أوميكرون الى اضافة بعضا
من المناعة االضافية الى المجتمع  ،على
األقل على المدى القصير

وأعضاء المجتمع الذين امتثلوا لسياسة King Countyنحن ممتنون للشركات والمؤسسات في مقاطعة كينج
التحقق من اللقاح الخاصة بنا ونقدر جهودهم المستمرة للمساعدة في إبطاء انتشار المرض.
بالنسبة لالعمال او للشركات ،من المهم أن:

استمر في تحسين التهويةo .
دعم الحصول على اللقاح للموظفينo .
شجع الموظفين على البقاء في المنزل عند الشعور o
بالمرض.
فرض سياسات ارتداء الكمامات في األماكن الداخلية o

· يرجى مالحظة ,انه مازال
بامكان االعمال والمنظمات
تطبيق سياساتها الخاصة
بالتحقق من حصول
االشخاص على اللقاح.

بالنسبة لألفراد ،من المهم
أن:

احصل على التطعيم والجرعة المعززة عندما تكون مؤهالً لذلك.
تجنب األماكن الداخلية المزدحمة والسيئة التهوية.
استخدم كمامات الوجه المالئمة و عالية الجودة.
ض ا.
اعزل نفسك عن اآلخرين إذا كنت مري ً

اعزل نفسك بعي ًدا عن اآلخرين
اذا لم تكن قد حصلت على
جرعات التطعيم الكاملة الخاصة
بك او تعرضت لشخص مصاب
COVID-19بـ
اخضع نفسك لالختبار عندما
يكون ذلك ممكنًا إذا كنت تعاني
من أعراض أو تعرضت لشخص
COVID-19مصاب با لـ
اتخذ احتياطات إضافية إذا كنت
تعاني من نقص المناعة.

بالنسبة لألفراد ،من المهم
أن:

