تاداشرإ  Covid19لزنملا يف كسفن ةياعرل
انوروكلا سوريف دوجو تدكأ وأ دقتعت تنك اذإ لزنملا يف كتحص ةياعرل اهب مايقلا كنكمي ءايشأ ةرشع
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ورتم ليفزيول
ةيفاعلاو ةماعلا ةحصلا
)2020 (COVID-19
انوروكلا سوريف

يأ مادختسا بنجتف  ،جورخلا كيلع بجي ناك اذإ .ةماعلا نكامألا نع اديعبو ةسردملاو لمعلا نم لزنملا يف ءاقبلا1.
ناكمإلا ردق ةرجألا تارايس وأ بوكرلا ةكراشم وأ ماعلا لقنلا لئاسو نم عون

روفلا ىلع كبيبطب لصتا  ،ضارعألا تمقافت اذإ .ةيانعب كضارعأ بقار 2.
ىمحلا ضفخل لونيليات ذخ  ،لئاوسلا برشو  ،ةحارلا نم طسق ىلع لصحا 3.
ساطعلاو لاعسلا ِطغ 4.
مقعم مادختساب كيدي فظن وأ لقألا ىلع ةيناث  20ةدمل نوباصلاو ءاملاب اًمئاد كيدي لسغا 5.
لوحكلا نم  60٪لقألا ىلع يوتحي نيدي
لصفنم مامح مادختسا كيلع بجي  ،اًضيأ .كلزنم يف نيرخآلا نع اًديعبو ةنيعم ةفرغ يف قبا  ،ناكمإلا ردق 6.
هجولا عانق ِدترا  ،هجراخ وأ لزنملا لخاد نيرخآ صاخشأ لوح دجاوتلا ىلإ ةجاحب تنك اذإ .اًحاتم ناك اذإ ،
شارفلاو فشانملاو قابطألا لثم  ،كلزنم يف نيرخآ صاخشأ عم ةيصخشلا ءايشألا ةكراشم بنجت7.
تاخاخب مدختسا .باوبألا ضباقمو تالواطلاو خبطملا حطسأ لثم  ،اًريثك اهسمل متي يتلا حطسألا عيمج فظن 8.
قصلملا تاميلعتل اًقفو ليدانملا وأ فيظنتلا
لصتاف دعُب نع هؤارجإ نكمي ال جرح يبط دعوم كيدل ناك اذإ .ةيرورضلا ريغ ةيبطلا ديعاوملا عيمج ليجأت بجي 9.
) (COVID-19انوروكلا سوريف دوجو تدكأ وا دقتعت تنك نا هربخأو اًقبسم ةيحصلا ةياعرلا بيبطب
سوريف دوجو تدكأ وا دقتعت تنك نا لاسرإلا يفظوم غلبأو  911مقرب لصتا  ،ةيبطلا ئراوطلا تالاحل 10.
انوروكلا )(COVID-19
نم تاداشرإلا رظتناو لزعلاب مقف  ،جئاتنلا راظتنا يف تنأ و انوروكلا سوريف رابتخال تعضخ دق تنك اذإ
جورخلا دعوم لوح كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا بيبط ةراشتسا اًضيأ ىجري .كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا بيبط
ةيتاذلا ةلزعلا وأ يحصلا رجحلا نم

فت ىلع عالطا ىلع قبا
نم انوروكلا سوريف يش
زكرم لثم ةقوثوم رداصم
ضارمألا ىلع ةرطيسلا
.ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو
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كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا بيبطب لصتا  ،كتياعر لوح ةيفاضإ ةلئسأ يأل
تامولعملا نم ديزم
kycovid19.ky.gov www.louisvilleky.gov/covid19
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