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ة انتشار جائحة كوف�د  19-إرشادات حول ارتداء ال�مامات خالل ف�ت

�ت بتار�ــــخ  ج��
�
ي أ

ات اليت    2022سبتم�ب   12ملخص التغي�ي
ي توفرها ال�مامات وأقنعة التنفس •  معلومات إضاف�ة �شأن مست��ات الحما�ة المختلفة اليت
، مرا�ز الس�طرة  Centers for Disease Control and Prevention )CDCتوص�ات تم التحد�ث لتتما�ث مع  •

ي المواصالت العامة المغلقة ع� األمراض والوقا�ة منها) �شأن ارتداء ال�مامات
 �ف

ي  •
عتم تحد�ث التوص�ات الخاصة بوقت ارتداء ال�مامات �ف  غ�ي المتعلقة بالرعا�ة الصح�ة  أما�ن التجمُّ

ي األما�ن العامةتم تحد�ث التوص�ات الخاصة بوقت ارتداء ال�مامات  •
-المغلقة، بما يتوافق مع مست��ات كوف�د �ف

ي وضعتها  19  CDCاليت

 مقدمة 
، مثل كمامات  دة بفل�ت )، فإنك بذلك �ساعد  N95عندما ترتدي ال�مامة، أو قناع التنفس (أي ال�مامات المتخصصة الُمزوَّ

ا.  ،  19-إن ارتداء ال�مامة أو قناع التنفس �مكن أن �حد من انتشار كوف�د ع� حما�ة اآلخ��ن من حولك وحما�ة نفسك أ�ض�
ات�ج�ات المجتمعة، مثل البقاء  و�ح�ي األرواح و�حافظ ع� إبقاء األ�شطة االقتصاد�ة مفتوحة. باإلضافة إ� أن اإلس�ت

ا ع� أحدث المستجدات (تتوفر بعض اللغات األخرى) الخاصة بالتطع�مات وارتداء ال�مامات أو أقنعة التنفس،  ُمطلع�
 ب�مكانها أن تحول دون اإلصابة بالمرض الشد�د، وتخف�ف العبء عن نظام الرعا�ة الصح�ة. 

(تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة) األ�سب واألع� جودة لك من المتوفر لد�ك. عند  ال�مامة أو قناع التنفس�جب أن ترتدي 
  ،National Institute for Occupational Safety and Health  )NIOSHالمعتَمدة من ِقَبل ارتداء أقنعة التنفس 

ي للسالمة والصحة المهن�ة) �ة فقط) (مثل كمامات  المعهد الوطيف ف و مالئم، فإنها تقدم أ��ب قدر ) ع� نحN95(باللغة اإلنجل�ي
)، وال�مامات الجراح�ة، و�عد ذلك أقنعة الوجه KF94و KN95من الحما�ة، وتليها أقنعة التنفس العالم�ة (مثل كمامات 

وس كوف�دالمصنوعة من القماش. إذا كنت  ا لخطر اإلصابة بف�ي ة 19-ُمعرض� م خدمة الرعا�ة بدرجٍة خط�ي ، فاست�ث ُمقدِّ
الصح�ة الذي تتعامل معه ف�ما يتعلق بما إذا كان �جب عل�ك إجراء اختبار مالءمة الستخدام أقنعة التنفس المعتَمدة من 

NIOSH ي خ
ي ال تتطلب اختبار مالءمة. لم��ٍد من  ، أو ما إذا كان �جب عل�ك التفك�ي �ف �ارات أقنعة التنفس األخرى اليت

ل ب��ارة   Washington Stateصفحة ال��ب الخاصة بـ المعلومات حول اختبارات المالءمة واخت�ار ال�مامات، تفضَّ
t of Labor & IndustriesDepartmen )L&I ي وال�ة واشنطن) ف�ما يتعلق بارتداء ال�مامات

، وزارة العمل والصناعات �ف
 (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة).  االخت�اري

ف الق�اس، راجع  أنواع للحصول ع� م��ٍد من المعلومات حول األنواع المختلفة من ال�مامات وأقنعة التنفس، وك�ف�ة تحسني
�ة فقط) هذە ع� معلومات  صفحة ال��ب(تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة). تحتوي  ال�مامات وأقنعة التنفس ف (باللغة اإلنجل�ي

ي تصف�ة الج��ئات، و�شمل ذلك عند إجراء تعد�الت 
حول مدى جودة األنواع المختلفة من ال�مامات وأقنعة التنفس �ف

ف المقاس. �مكن لألشخاص الذين ال �مكنهم ارتداء كمامة �سبب حاالت مرض�ة ، أو سلوك�ة، أو متعلقة بالنمو ارتداء لتحسني
ي دور رعا�ة األطفال، ودور الرعا�ة النهار�ة، والمدارس من 

ا األطفال �ف د �ساتر. �مكن أن �ستخدمها أ�ض� واٍق للوجه ُمزوَّ
ل ارتداء كمامة مثبتة ب�حكام ع� الوج ، إذا لم �ستطع تلك الفئات تحمُّ ي ع�ث

ومع   ه. مرحلة ر�اض األطفال حيت الصف الثائف
ا أو قناع التنفس.  محكمة ج�د�

�
اف بأن الواق�ات ال توفر نفس مستوى الحما�ة لمرتديها مثل ال�مامة ال  ذلك، �جب االع�ت

ي وال�ة واشنطن) المتعلقة  Washington State Department of Health )WA DOHراجع إرشادات 
، وزارة الصحة �ف

ي 
)، و Schools-K 12بارتداء ال�مامة �ف ي ع�ث

ي تضم الصفوف من مرحلة ر�اض األطفال إ� الصف الثائف  Child(المدارس اليت
Care, Early Learning, Youth Development, and Day Camp  م المبكر، وتنم�ة

�
(برامج رعا�ة األطفال، والتعل

ا (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة). وراجع  الشباب، ومخ�مات الرعا�ة النهار�ة) ينة من  اعتبارات خاصة بمجموعات معأ�ض�
دة بصمامات أو  DOH. ال تو�ي (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة) CDCالخاصة بـ  األشخاص باستخدام ال�مامات الُمزوَّ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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، أو ال�مامات المصنوعة من القماش، أو عصابات وأوشحة (جراميق) العنق المصنوعة من طبقة واحدة من   فتحات الزف�ي
 القماش. 

تها ال بأس من استخدام أقنعة التنفس المُ  ي ��ث ا لإلرشادات اليت ي أما�ن العمل، وفق�
دة بصمامات الزف�ي �ف (باللغة  L&Iزوَّ

�ة فقط).   ف  اإلنجل�ي

ون�ة عن ال�مامات DOHصفحة ُير�ب ز�ارة  ف ع� قائمة باألسئلة الشائعة عن   اإلل��ت �ة فقط) للتعرُّ ف (باللغة اإلنجل�ي
 ال�مامات. 

 طوال بق�ة هذا المستند، ُ�ستخدم لفظ "ال�مامة" لإلشارة إ� كٍل من ال�مامات وأقنعة التنفس. 

 وامر الصح�ة الحال�ةالتكل�فات واأل
ي 

. أما�ن الرعا�ة الصح�ةتتطلب األوامر العامة الحال�ة ارتداء ال�مامات �ف ف ، أو أما�ن احتجاز البالغني ف �جوز  ، وسجون البالغني
ي مواقف معينة، مثل حاالت 

ط سلطات الصحة العامة استخدام ال�مامة �ف ي األمراض. أن �ش�ت
ِّ  تف�ث

ي وال�ة واشنطن  Department of Healthأمر 
 �ف

ط ي بعض األما�ن، بغض النظر عن   أمر وز�ر الصحة �شأن ارتداء ال�مامة �ش�ت
�ة فقط) ارتداء ال�مامات �ف ف (باللغة اإلنجل�ي

 حالة التطع�م: 
   أما�ن الرعا�ة الصح�ة •
ف عندما تكون المقاطعة الموجود فيها المرفق ذات مستوى مرتفع أو   • ف وأما�ن احتجاز البالغني سجون البالغني

ي المجتمع 19-لمست��ات انتشار كوف�د CDCق�اس متوسط من 
 (يتوفر باللغة اإلسبان�ة)  �ف

ي  
ط، و�مكن العثور عليها �ف ط أن يرتدي جميع   األمر هناك استثناءات محدودة لهذا ال�ث �ة فقط). ُ�ش�ت ف (باللغة اإلنجل�ي

ي الرعا�ة الصح�ة، كمامة عند التواجد داخل  ف والزوار، باإلضافة إ� اختصاصيي المغلقة.   أما�ن الرعا�ة الصح�ةالموظفني
ا المسؤول�ة عن فرض تنف�ذ هذا األمر ع� و�تحمل كل فرد المسؤول�ة عن االمتثال ل كات أ�ض� ذلك، ومع ذلك تتحمل ال�ث

 موظفيها وعمالئها.  

: أمر ف�درا�ي   ُمل�ف
ا من  ، ال ُ�َعد قرار  2022أب��ل  18اعتبار� ي

ي المواصالت العامة   CDC، و�موجب أمر قضائئ
ط ارتداء ال�مامات �ف الذي �ش�ت

ا  
�
ا. ومع ذلك، تظل ال�مامات أداة مهمة إلبقاء وسائل النقل والمواصالت العامة أ��� أمان ومحطات تجّمع الركاب سار��

ا لـ  للجميع.  ف فأ���   WA DOH(تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة)، تو�ي  CDCوفق� ف من العمر سنَتني ف والركاب البالغني العاملني
ي ذلك وسائل النقل ومحطات تجمع الركاب. راجع 

ي جميع أما�ن المواصالت العامة المغلقة، بما �ف
أما�ن  بارتداء ال�مامات �ف
 للحصول ع� م��ٍد من المعلومات.   المواصالت العامة

 إعالن حا�م وال�ة واشنطن 
COVID-Proclamation 20 25.19- یتم سرد المعلومات المتعلقة بمسؤولیات الشركات فیما یخص العمالء والموظفین في

19 Washington Ready  نجلیزیة  (باللغة اإل )19-واشنطن مستعدة لمواجهة كوف�د – 20-25.19(إعالن الحا�م رقم
) – 21-08(إعالن الحا�م رقم  Safe Workers –08 -Proclamation 21فقط) و ف  اإلنجلیزیة فقط). (باللغة  سالمة العاملني

Washington State Labor and Industries (L&I)  و�عالن الحا�م 
على الرغم من أن إعالن الحاكم المذكور أعاله ال یشترط عموًما ارتداء الكمامات في أماكن العمل، إال إنھ ال یزال أصحاب  

. باإلضافة L&I(باللغة اإلنجلیزیة فقط) الخاصة بـ  19-اإلرشادات والمتطلبات للوقا�ة من كوف�دالعمل ُملزمین باالمتثال إلى 
ي المكان الذي  إلى ذلك، بإمكان الشركات الخاصة اختیار شرط ارتداء الكمامات، وعلى الزائرین احترام 

القواعد السائدة �ف
ف ( -  08-21إعالن الحا�م رقم  . بموجب توجد ف�ه (باللغة  )Safe Workers –08 -on 21Proclamatiسالمة العاملني

https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
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،  WAC(  Washington Administrative Codeیحق للعاملین ارتداء الكمامة في مكان العمل. یحمي  اإلنجلیزیة فقط)، 
(باللغة اإلنجلیزیة فقط) حق العامل في ارتداء كمامة أثناء حاالت   )WAC 296-62-609واشنطن) (القانون ا��داري لو��ية 

حاب العمل منع الموظفین من (باللغة اإلنجلیزیة فقط) ال یمكن ألص WAC 296-62-609وبموجب الطوارئ الصحیة العامة. 
ارتداء الكمامات، أو أقنعة التنفس، أو غیر ذلك من معدات أو أجھزة الوقایة الشخصیة باستثناء ما یسمح بھ القانون على نطاق  

ي العمل عندما ال تكون هناك حاجة  19-الوقا�ة من كوف�دالخاصة بـ   L&Iانظر إرشادات  ضیق.
: اخت�ار ارتداء ال�مامة �ف

  للحصول على مزیٍد من المعلومات. (تتوفر بعض اللغات اإلضافیة) لذلك

 ك�انات الصحة العامة المحل�ة ومسؤولوها 
ي نطاق واليتهم القضائ�ة. 

يتمتع مسؤولو الصحة المحليون �سلطة إصدار أوامر الصحة للس�طرة ع� المرض ومنع انتشارە �ف
�جوز أن تكون هذە األوامر أ��� �امة من األوامر المعمول بها ع� مستوى الوال�ة، ول�ن ال �جوز أن تكون أقل �امة. 

�ة فقط)، واتبع جميع األوامر الصح�ة المعمول   نطاق الوال�ة القضائ�ة الصح�ة المحل�ةراجع  ف الخاص بك (باللغة اإلنجل�ي
ي تلك المنطقة. 

 بها �ف

 توصيات 
دة المذك  ورة أعالە. ف�ما ��ي توص�ات صح�ة عامة باإلضافة إ� المتطلبات الُمحدَّ

 أما�ن المواصالت العامة  
ي  WA DOHتو�ي 

ا �ف ف فأ��� بارتداء كمامة أو قناع تنفس المحكم ج�د� ف سنَتني ف والركاب البالغني أما�ن المواصالت العاملني
ي ذلك وسائل النقل (مثل الطائرات، والحافالت، والقطارات،  العامة المغلقة

(تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة األخرى)، بما �ف
و األنفاق، ارات، وم�ت ي الحاالت غ�ي الطارئة) وأما�ن  والَعبَّ

وس�ارات األجرة، وس�ارات مشاركة الركوب، ووسائل النقل الطب�ة �ف
ئ  و األنفاق، والموائف ارات، أو محطات القطارات وم�ت تجّمع الركاب (مثل المطارات، أو محطات الحافالت ومحطات الَعبَّ

كون مزدحمة و/سيئة الته��ة (مثل الممرات المؤد�ة للطائرة  البح��ة). �مر ع�ب هذە أما�ن ال�ث�ي من األشخاص، و�مكن أن ت
ف بهم من خالل ارتداء قناع تنفس أو كمامة ُمحكمة   بالمطارات). �مكن أن �ح� المسافرون والعاملون أنفسهم والمح�طني

ا للجميع. ُير�ب مراجعة 
�
ي الحفاظ ع� وسائل النقل والمواصالت أ��� أمان

ا للمساعدة �ف ف�ما يتعلق  CDCإرشادات ج�د�
ي أما�ن المواصالت 

(تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة) لالطالع ع� التفاص�ل، ول�ن الحظ أن  العامةبارتداء ال�مامات �ف
ي  19-المتطلبات واإلرشادات للتخف�ف من انتقال عدوى كوف�دالمتطلبات السابقة أصبحت اآلن توص�ات. راجع 

K- 12�ف
Schools, Child Care, Early Learning, Youth Development, and Day Camp Programs   ي (المدارس اليت

م المبكر، وتنم�ة الشباب، 
�
، و�رامج رعا�ة األطفال، والتعل ي ع�ث

تضم الصفوف من صف ر�اض األطفال إ� الصف الثائف
ي الحافالت (تتوفر بعض ال )wa.gov( والمعسكرات النهار�ة)

لغات اإلضاف�ة) لالطالع ع� إرشادات ارتداء ال�مامات �ف
�ي المواصالت العامة ع� دعم ارتداء ال�مامات من ِقَبل جميع األشخاص.    WA DOHالمدرس�ة. تحث 

 ُمشغِّ

ي أما�ن الرعا�ة الصح�ة
 ارتداء ال�مامات �ف

ي أما�ن الرعا�ة الصح�ة بما يتوافق مع 
�ة  أمر وز�ر الصحة �شأن ارتداء ال�مامة�جب ارتداء ال�مامات �ف ف (باللغة اإلنجل�ي

ي فقط). �مكن لجميع أما�ن الرعا�ة الصح�ة الوصول إ� معدات الوقا�ة الشخص�ة و�رشادات الس�طرة ع� المص
در �ف

وس  ي أما�ن الرعا�ة الصح�ة،  CoV-SARS- 2التوص�ات المؤقتة إلدارة للوقا�ة من العدوى بف�ي
 DOHوالس�طرة عل�ه �ف

391-420 )wa.gov(  .(ة فقط� ف  (باللغة اإلنجل�ي

التوصيات الخاصة بارتداء الكمامات في أماكن التجمُّع التي �� تقدم خدمات الرعاية  
 الصحية

ف فأ��� عندما �كون  ف من العمر سنَتني ي األما�ن المغلقة لألشخاص البالغني
لمست��ات  CDCق�اس ُيو� بارتداء ال�مامات �ف

ي المجتمع 19-انتشار كوف�د
ي األم �ف

ا �ف ا أو مرتفع�  ا�ن التال�ة: (يتوفر باللغة اإلسبان�ة) متوسط�

https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
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دين • �ة فقط) أما�ن تقد�م الخدمات للم�ث ف  (باللغة اإلنجل�ي
�ة فقط) (ع� سب�ل المثال، سفن المأ�والت البح��ة التجار�ة،   أما�ن العمل البح��ة التجار�ة • ف (باللغة اإلنجل�ي

 وسفن الشحن، وسفن الرحالت البح��ة) 
ا مستح�ً� � أما�ن العمل المزدحمة • ي  ح�ث تكون مراعاة التباعد الجسدي أمر�

سبب طب�عة العمل، كما هو الحال �ف
ي يوفرها صاحب العمل    المخازن، والمصانع، ومنشآت تعبئة الطعام، ومعالجة اللحوم، والمواصالت اليت

ي ذلك أما�ن إدارة أ�شطة اإلفراج  •
ي مرافق المع�شة الجماع�ة (ل�ست غرف النوم)، بما �ف

كة �ف أما�ن المع�شة المش�ت
، وأما�ن إعادة تأه�ل األحداث أو  من السجن للعمل، وأما�ن السكن ، وسكن العمال أما�ن االحتجاز االنتقا�ي

 المؤقت 
ي ُ�حتجز فيها األشخاص، مثل  • ي األما�ن اليت

، أو منشآت األما�ن المغلقة �ف ف ، أو أما�ن احتجاز البالغني ف سجون البالغني
 (مثل قاعات المحا�م)إعادة تأه�ل األحداث، أو منشآت احتجاز األحداث 

o طأمر وز�ر الصحة  الحظ أن ي  �ش�ت
أن يبلغ الشخص من العمر خمس سنوات أو أ��� الرتداء ال�مامات �ف

ف عندما �كون  ، أو أما�ن احتجاز البالغني ف ي   19-لمست��ات انتشار كوف�د CDCق�اس سجون البالغني
�ف

ا.  المجتمع ا أو مرتفع�  (يتوفر باللغة اإلسبان�ة) متوسط�
o  �ي المنشآت اإلصالح�ة عندما �ش�ي ُيو

ا بمراعاة ارتداء ال�مامات �ف  العوامل ع� مستوى المنشأةأ�ض�
ف   ا�د. (تتوفر بعض اللغات األخرى) إ� وجود خطر م�ت

ي يتبعها عامة الناس  ي األما�ن المذكورة أعالە اتباع التوص�ات ذاتها اليت
ي ع� األشخاص الذين �ع�شون أو �عملون �ف

ينب�ف
 .( ي مح�طهم المجتم�ي

ي األما�ن العامة �ف
ي هذە األما�ن (ع� سب�ل المثال، عندما يتواجدون �ف

 عندما ال يتواجدون �ف

ي ال تق ط المؤسسات اليت كات والهيئات) ارتداء ال�مامة داخل منشآتها. �جوز أن �ش�ت دم خدمات الرعا�ة الصح�ة، (مثل ال�ث
ي األما�ن 

اط ارتداء ال�مامات �ف ي االعتبار جميع العوامل التال�ة عند اتخاذ قرار �شأن اش�ت
�جب أن تأخذ هذە المؤسسات �ف

 الخاصة بها: 

ي المكان للمخاطر  •
ض األشخاص الموجودين �ف  مدى تعرُّ

o  �ي جرعات اللقاح الجد�دة المضادة ل�وف�د األشخاص الذين ال �حرصون ع
ي تل�ت

(تتوفر   19-االستمرار �ف
 ذلك. واإلصابة بمرض شد�د �سبب  19-بعض اللغات اإلضاف�ة) هم أ��� عرضة لإلصابة بكوف�د

o  (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة) أ��� عرضة لإلصابة  حاالت طب�ة معينةاألشخاص الذين �عانون من
 .  19-بالمرض الشد�د �سبب كوف�د

ي ا •
ا راجع  -لمكان جودة الته��ة �ف �ة فقط) و  الته��ة وجودة الهواء لتقل�ل األمراض المنقولة جو� ف تحدي  (باللغة اإلنجل�ي

 ، ي
ي المبائف

�ة  ، وكالة حما�ة البيئة)Environmental Protection Agency  )EPAالهواء النظ�ف �ف ف (باللغة اإلنجل�ي
ي تضم أنظمة التدفئة، والته��ة،   ي المنشآت، سواء تلك اليت

فقط) للحصول ع� المعلومات وخ�ارات الته��ة �ف
ي ال تضم تلك األنظمةHVACوتكي�ف الهواء (  ) أو اليت

ي المكان •
 قدرة األشخاص ع� مراعاة التباعد الجسدي �ف

ي المشتبه به أو المؤكد ل�وف�د •
ِّ ي  19-التف�ث

ي المكان  -المكان  �ف
 يو� �شدة باستخدام ال�مامة �ف

o   ي أحد األما�ن المزدحمة
ي األما�ن الداخل�ة عند وجود حالة تفشِّ المرض �ف

ُيو� �شدة بارتداء ال�مامة �ف
ي ال تقدم خدمات الرعا�ة الصح�ة.   اليت

ي المجتمع 19-لمست��ات انتشار كوف�د CDCق�اس عندما �كون 
ا، فإن  �ف   CDC(تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة األخرى) مرتفع�

ي األما�ن المغلقة، DOHو
ي  توص�ان بأن يرتدي جميع األشخاص ال�مامات �ف بغض النظر عن حالة التطع�م. �جب أال تثيف

هذە المؤسسات األفراد عن ارتداء ال�مامات إذا اختاروا ذلك. انظر أدناە التوص�ات الخاصة بارتداء األفراد ال�مامات  
 واالعتبارات المتعلقة بالمخاطر. 

 التوص�ات الخاصة بارتداء األفراد ال�مامات

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
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ضوا لمخالطة شخص مصاب بكوف�د�جب ع� األشخاص الذين �عانون من أع    19- راض، أو أثبت االختبار إصابتهم، أو تعرَّ
ي عل�ك فعله إذا أثبتارتداء كمامة ذات جودة عال�ة بما يتوافق مع 

(تتوفر بعض اللغات  19-االختبار إصابتك بكوف�د ما ينب�ف
ي عل�ك فعله إذا كان (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة و  19-أشجار قرارات اتخاذ القرار �شأن أعراض كوف�داإلضاف�ة)، و 

ما ينب�ف
ضت لمخالطة شخص مصاب بكوف�د �جب ع� األفراد ارتداء  (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة).  19-من المحتمل أنك تعرَّ

ا كمامة إذ ي المكان الموجودين ف�ه، وفق�
 . للتكل�فات واألوامر الصح�ة الحال�ةا لزم األمر �ف

ي أي ظرف آخر، �مكنك اخت�ار ارتداء ال�مامة. �جب مراعاة العوامل التال�ة عند اتخاذ قرار �شأن ارتداء ال�مامة: 
 �ف

ف بك. األشخاص الذين ال �حرصون ع�  • ي  حالة التطع�م الخاصة بك، وحالة تطع�م المح�طني
ي تل�ت

االستمرار �ف
ات اإلضاف�ة) هم أ��� عرضة (تتوفر بعض اللغ 19-جرعات اللقاح الجد�دة والجرعات التنش�ط�ة المضادة ل�وف�د 

 واإلصابة بمرض شد�د �سبب ذلك.    19-لإلصابة بكوف�د
ف بك، األ��� ُعرضة لإلصابة والحاالت الطب�ة الخا  (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة).  حاالتك الطب�ة • صة بالمح�طني

وس كوف�د19-بالمرض الشد�د �سبب كوف�د   19-.  أصحاب حاالت طب�ة معينة األ��� ُعرضة لإلصابة بف�ي
 واإلصابة بمرض شد�د �سبب ذلك.   

ئ الته��ة، مغلق).   •  خصائص المكان الذي تتواجد ف�ه (مثال: مزدحم، سيي
ي المجتمع 19-لمست��ات انتشار كوف�د CDCق�اس  •

 (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة)  �ف
o  ي المجتمع

ي المرض �ف
ِّ توص�ان بارتداء  WA DOHو CDC، فإن مرتفعةعندما تكون مست��ات تف�ث

ي األما�ن المغلقة، بغض النظر عن حالة التطع�م. 
 ال�مامات �ف

o  ي المجتمع
ي المرض �ف

ِّ توص�ان  WA DOHو CDC، فإن متوسطة أو مرتفعةعندما تكون مست��ات تف�ث
ف لخطر كب�ي لإلصابة بالمرض الشد�د األشخاص  ضني فر بعض اللغات اإلضاف�ة) نت�جة لإلصابة  (تتو  المعرَّ

وس كوف�د ي األما�ن العامة المغلقة. ع�   19-بف�ي
بارتداء ال�مامة أو قناع التنفس عند التواجد �ف

ض لخطر كب�ي لإلصابة  األشخاص الذين لديهم فرد من األ�ة أو تواصل اجتما�ي مع شخص ُمعرَّ
ي مكان مغلق معهم. بالمرض الشد�د وضع ارتداء ال�مامات عال�ة الجو 

ي االعتبار أثناء التواجد �ف
 دة �ف

 19-م��د من المعلومات والموارد عن كوف�د
وس كوف�دابَق ع� اطالع دائم بـ  ي واشنطن 19-الوضع الحا�ي لف�ي

�ة فقط)،  �ف ف  Insleeإعالنات الحا�م (باللغة اإلنجل�ي
�ة فقط)،  ف ك�ف  ،  (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة) طرق االنتشار ، (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة) األعراض(باللغة اإلنجل�ي

األسئلة (تتوفر اللغة اإلسبان�ة). راجع  أما�ن الحصول ع� اللقاحات(تتوفر اللغة اإلسبان�ة)،  وميت �جب الخض�ع لالختبار 
�ة فقط) لم��ٍد من الشائعة ف   المعلومات.  (باإلنجل�ي

ي تع��ض الشخص لدرجة أ��ب من خطر اإلصابة بكوف�د
ي حد ذاتها، �ف

ي أو الجنس�ة، �ف
.  19-ال يتسبب الِعرق/االنتماء العر�ت

ي ذلك إ�  19-ورغم ذلك، تكشف الب�انات عن أن المجتمعات الملونة تتأثر ع� نحو غ�ي متناسب بكوف�د
. و�رجع السبب �ف

ات المرتبطة بالعن�� ي حما�ة أنفسها التأث�ي
ي تقلل من فرص بعض الجماعات �ف ة، وال س�ما العن��ة المؤسسات�ة، اليت

ي محار�ة المرضومجتمعاتها. 
�ة فقط).  (باللغة لن �ساعد وصمة العار �ف ف احرص ع� مشاركة المعلومات الدق�قة مع  اإلنجل�ي

 اآلخ��ن لمنع انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. 

وس كورونا المستجد  Department of Healthصفحة  • ي ف�ي
ِّ ي وال�ة واشنطن عن تف�ث

- (كوف�د 2019�ف
�ة فقط)) 91 ف  (باإلنجل�ي

وس كورونا (كوف�د •  (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة) ) 19- استجابة وال�ة واشنطن لف�ي
�ة فقط(  ابحث عن دائرة الصحة المحل�ة أو الدائرة الصح�ة التابعة لها  • ف  ) باإلنجل�ي
• CDC وس كورونا (كوف�د  (تتوفر بعض اللغات اإلضاف�ة) ) 19-ف�ي

-525-800-1ع� الرقم  19-اتِصل بالخط الساخن للحصول ع� معلومات عن كوف�دهل لد�ك الم��د من األسئلة؟  
 ساعات عمل الخط الساخن:  . 0127

ف من الساعة يوم اال  • ا إ� الساعة  6ثنني  مساءً   10صباح�

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveARABIC.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Arabic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_AR.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_AR.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/ar/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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ا إ� الساعة  6من الثالثاء إ� األحد من الساعة  •  مساًء  6صباح�
ي الوال�ة •

�ة فقط) من الساعة  أ�ام العطالت الرسم�ة �ف ف ا إ� ا 6(باللغة اإلنجل�ي   مساءً  6لساعة صباح�

جمة الفور�ة،  . ولط�ح أسئلة حول صحتك، أو نتائج االختبارات، واذكر لغتكعندما �ج�ب أحدهم  اضغط #لخدمات ال�ت
م خدمة الرعا�ة الصح�ة.   ُير�ب االتصال بُمقدِّ

ضعاف السمع، ُير�ب  . بالنسبة إ� العمالء الصم أو 0127-525-800-1لطلب هذا المستند بتنس�قات أخرى، اتصل بالرقم 
: Washington Relay( 711االتصال بالرقم   ي

وئف �د اإلل��ت  . civil.rights@doh.wa.gov) أو مراسلة عنوان ال�ب

 الملحق أ  

 أما�ن الرعا�ة الصح�ة
ا لـ  ف    (أمر وز�ر الصحة �شأن ارتداء ال�مامة) Secretary of Health’s Mask Orderوفق� �ة فقط)، ُتعرَّ ف (باللغة اإلنجل�ي

أما�ن الرعا�ة الصح�ة وأما�ن الرعا�ة ط��لة األجل ع� أنها أي مكان عام أو خاص ُ�ستخدم �شكل أسا�ي لتقد�م خدمات  
ي 

ا داخل منشأة ُ�ستخدم �ف الرعا�ة الصح�ة الشخص�ة لألفراد، مع مراعاة بعض االستثناءات. و�ذا كان ذلك المكان موجود�
ا المقا

�
ا للرعا�ة الصح�ة أو مكان

�
، فإن المنشأة بأ�ملها ُتعت�ب مكان م األول لتقد�م خدمات الرعا�ة الصح�ة، مثل المستش�ف

ي  
ي جميع أنحاء المنشأة، مع مراعاة االستثناءات واإلعفاءات الواردة �ف

للرعا�ة ط��لة األجل، و�جب ارتداء أغط�ة الوجه �ف
ي األساس لغرض آخر، مثل ص�دل�ة   األمر الصادر �شأن غطاء الوجه. و�ذا 

ا داخل منشأة ُ�ستخدم �ف كان ذلك المكان موجود�
داخل متجر بقالة أو مكتب تم��ض داخل مدرسة، فإن مكان الرعا�ة الصح�ة أو مكان الرعا�ة ط��لة األجل �شمل فقط 

ق األخرى بالمنشأة. �جب ارتداء  المنطقة المستخدمة �شكٍل أسا�ي لتقد�م خدمات الرعا�ة الصح�ة، الرعا�ة، ول�س المناط
ي  

ي المناطق المستخدمة �شكل أسا�ي لتقد�م الرعا�ة الصح�ة، مع مراعاة االستثناءات واإلعفاءات الواردة �ف
أغط�ة الوجه �ف

مو خدمات الرعا�ة  األمر الصادر �شأن غطاء الوجه. ما لم يتم النص ع� اعتبارە من الحاالت المستثناة أدناە، �شمل ُمقدِّ
ي قائمة  ال

�ة   متطلبات اعتماد اختصا�ي الرعا�ة الصح�ةصح�ة األفراد الذين لديهم وثائق االعتماد المدرجة �ف ف (باللغة اإلنجل�ي
فقط)، باإلضافة إ� األفراد المسم�ح لهم بموجب القانون بتقد�م خدمات الرعا�ة الصح�ة دون امتالك أوراق اعتماد.  

ف والزوا ط أن يرتدي جميع الموظفني ي الرعا�ة الصح�ة، كمامة عند التواجد داخل أما�ن  ُ�ش�ت ر، باإلضافة إ� اختصاصيي
 الرعا�ة الصح�ة المغلقة. 

 ف�ما ��ي قائمة غ�ي ح��ة ألما�ن الرعا�ة الصح�ة وأما�ن الرعا�ة ط��لة األجل: 
ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�، المستشف�ات، و  •

 منشآت رعا�ة األمراض الحادة، بما �ف
صة لرعا�ة األمراض الحادة، و  منشآت  •  الرعا�ة ط��لة األجل الُمخصَّ
، و   • ف  منشآت إعادة التأه�ل للمر�ف الداخليني
ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�، منشآت التقي�م والعالج،  •

، بما �ف ف منشآت الصحة السلوك�ة للمر�ف الداخليني
 ومنشآت العالج السكن�ة، والمنشآت اآلمنة لعالج اإلدمان، و  

، ومنشآت م • ف ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�، دور رعا�ة المسنني
نشآت الرعا�ة ط��لة األجل السكن�ة، بما �ف

ي  ي يتم فيها تقد�م الخدمات والدعم السكيف ، واألما�ن اليت ف المع�شة المدعومة، ودور الرعا�ة العائل�ة للبالغني
 المجتم�ي المعتَمد، ومنشآت الخدمات الُمحّسنة، و 

 المتنقلة أو المركبات األخرى ح�ث يتم تقد�م الرعا�ة الصح�ة، و الع�ادات  •
ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�، مرا�ز غس�ل ال��، ومكاتب األطباء،   •

منشآت الع�ادات الخارج�ة، بما �ف
ي 

ف �ف ، ومستشاري الصحة العقل�ة، والمتخصصني ف ي ذلك مكاتب األطباء النفسيني
ومنشآت الصحة السلوك�ة (بما �ف

 ج اضطرابات تعا�ي المخدرات)، و عال 
ي تضم تخصصات طب األسنان، و  •  منشآت طب األسنان واألما�ن اليت
 منشآت فحص الب� وطب العيون، و •
 الص�دل�ات (ال �شمل أما�ن البيع بالتجزئة)، و  •
ي ال تقدم خدمات الرعا • صة إلجراء التدل�ك، واليت �ة الصح�ة، أما�ن العالج بالتدل�ك (�شمل ذلك األما�ن الُمخصَّ

 مثل المنتجعات الصح�ة ومرا�ز العاف�ة/الل�اقة البدن�ة)، و  

https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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 ع�ادات العالج ال�دوي وتق��م العمود الفقري، و  •
 أما�ن ممارسة خدمات القبالة ومرا�ز الوالدة المستقلة، و   •
، و   •  منشآت العزل و/أو الحجر الص�ي
 منشآت الخدمات الجراح�ة المتجولة، و   •
 جلة، و مرا�ز الرعا�ة العا •
، و • ف  مرا�ز رعا�ة المسنني
ل�ة، أو الرعا�ة الشخص�ة، أو خدمات   • ف ل�ة، أو الرعا�ة الم�ف ف ي يتم فيها تقد�م خدمات الرعا�ة الصح�ة الم�ف األما�ن اليت

�ي الخدمات المدفوعة.    ف بواسطة ُمقدِّ  رعا�ة المسنني

 :  ال �شمل أما�ن الرعا�ة الصح�ة وأما�ن الرعا�ة ط��لة األجل ما ��ي
ي ذلك عندما   •

ف أو التجمعات األخرى (بما �ف ي تضم متفرجني ي ُتقام فيها الفعال�ات ال��اض�ة واأل�شطة اليت األما�ن اليت
ي الم

)، بخالف األما�ن المستخدمة �ف ف �ون المعتَمدون الرعا�ة لالعبني قام األول لتقد�م �قدم ال��اضيون المدرَّ
ي تعت�ب أما�ن للرعا�ة الصح�ة)،   خدمات الرعا�ة الصح�ة، مثل األما�ن المخصصة لتقد�م اإلسعافات األول�ة (واليت

 و 
، إدارة شؤون األطفال، Department of Children, Youth & Families )DCYFدور الرعا�ة المعتَمدة من  •

ي ال تقدم خدمات ال ، و والشباب، واأل�)، واليت  رعا�ة الصح�ة �شكٍل أسا�ي
 المنشآت البحث�ة ح�ث ال يتم تقد�م خدمات الرعا�ة الصح�ة لألشخاص، و   •
 منشآت الرعا�ة الصح�ة الب�ط��ة، و  •
 وكاالت مراقبة الحيوانات، و •
 جمع�ات الرفق بالحيوان غ�ي الهادفة لل��ــح، و  •
ي �قدم  • ي ذلك تلك اليت

 فيها مستشارو المار�جوانا الطب�ة خدماتهم. منافذ بيع المار�جوانا بالتجزئة، بما �ف

ام بقواعد العمل الخاصة بهذە  ف ي األما�ن المفتوحة، ف�جب عل�ك االل�ت
طت منشأة الرعا�ة الصح�ة ارتداء ال�مامات �ف إذا اش�ت

ي قسم 
ف ع� م��د من المعلومات. ُير�ب ز�ارة صفحة  "قواعد المؤسسة"المنشأة. انظر المعلومات الواردة �ف أعالە للتعرُّ
ي أما�ن الرعا�ة الصح�ة 19-الوقا�ة من اإلصابة بعدوى كوف�د

�ة فقط) للحصول ع� توجيهات م  �ف ف فصلة، (باللغة اإلنجل�ي
ي ذلك 

ي بعض منشآت الرعا�ة الصح�ة.  توجيهات الس�طرة ع� المصدر بما �ف
�ة فقط) وتوجيهات ال��ارة �ف ف  (باللغة اإلنجل�ي

 قواعد المؤسسة
نشآت، والمؤسسات بالحق في وضع القواعد الخاصة بھا فیما یتعلق بارتداء الكمامة في  تحتفظ الشركات، والھیئات، والم

ویجوز لھا أن   (باللغة اإلنجلیزیة فقط) L&Iمتطلبات مقارھا أو منشآتھا. یجب على الشركات اتباع جمیع المتطلبات الواردة في 
تقرر إلزام الجمیع بارتداء الكمامات في األماكن (على سبیل المثال، األماكن المفتوحة) لتوفیر إجراءات أكثر وقایة من تلك  

 (باللغة اإلنجلیزیة فقط). أمر وزیر الصحة بشأن ارتداء الكمامةفي المنصوص علیھا 

یجوز لمسؤولي الصحة العامة المحلیین أیًضا اتخاذ المزید من القرارات الوقائیة فیما یتعلق بارتداء الكمامات ووضعھا موضع 
قرار وزیر  یمكن أن تتسم ھذه القواعد بدرجة حمایة أكبر من تلك الواردة في  من انتقال العدوى في المجتمع.التنفیذ للحد 

 لكنھا ال یمكن أن تكون أقل في درجة الحمایة.(باللغة اإلنجلیزیة فقط)،  كمامةالصحة بشأن ارتداء ال

باإلضافة إلى ذلك، قد یتعین على األفراد أو قد یقرروا االستمرار في ارتداء الكمامة. ویحتفظ األفراد بالحق في اتخاذ القرار 
ت الخاصة بارتداء الكمامة، سواء المحلیة أو على مستوى  بشأن ارتداء الكمامة في األماكن العامة حتى عندما ال تكون التكلیفا

الوالیة، غیر مطبقة. یُرجى احترام قرار األفراد بارتداء الكمامات لحمایة أنفسھم، وأسرھم، ومجتمعاتھم. ویُرجى مالحظة أنھ  
 ال ألغراض تحدید الھویة. إذا قررت ارتداء الكمامة، فقد یُطلب منك إزالتھا لفترة وجیزة في بعض الحاالت، على سبیل المث

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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