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خاص بالبدء في استخدام  تتبنى إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس نھًجا مرحلیًا، مدعوًما بالخبرة العلمیة والصحیة العامة، للسماح لألش
. من أجل االحتفال أو االعتراف باألفراد أو اإلنجازات أو  COVID-19 مرضاألماكن العامة مرة أخرى بطرق تحد من خطر التعرض ل

 تفشي. خالل المناسباتات أو القیادة خالل سیارالاستخدام الخیریة، تسمح المقاطعة اآلن بالمسیرات القائمة على  المناسباتالمشاركة في 
COVID-19 وجمیع المشاركین بمراقبة متطلبات الصحة   المسیرة القائمة على استخدام السیارات أو القیادة مضیف أن یقوم المھم جًدا، من

 . COVID-19 ـخطر التعرض ل خفض، من أجل العامة التالیة وااللتزام بھا
 

 القیادة مع البروتوكوالت التالیة:المناسبات التي یتم فیھا أو  استخدام السیاراتیجب أن تتوافق المسیرات القائمة على 
القیادة مضیف معین مسؤول عن ضمان االمتثال لھذا    المناسبات التي یتم فیھاأو    استخدام السیارات على    ةالقائم  للمسیرةیجب أن یكون   .1

 .المناسبةالبروتوكول أثناء 
خالل الحدث بأكملھ باستثناء المضیف واألفراد   -  یبقى كل مشارك  حدث حیث  استخدام السیارات ھيعلى    ةالقائم  المسیرة . أ

 یكون حیثبمع ربط حزام األمان وفي مركبة آلیة مغلقة بالكامل  -باستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحةً ھنا وواألمن 
ح، ال تتضمن السیارة المغلقة دراجة ناریة أو سیارة مكشوفة وللتوضیكل سیارة مغلقة ھم أفراد من أسرة واحدة.    وشاغل

 بدون أبواب أو دراجة.  سیارةأو  ةعلوی ةفتحب
 األمرمان االمتثال لھذا مضیف تنظیمي معین مسؤول عن ض استخدام السیاراتعلى  ةالقائم للمسیرةیجب أن یكون  .ب

أثناء المناسبة القیادة /مسیرةموظفي المنظمة الضروریین لتسھیل الحضور ("المضیف"). یمكن فقط  المناسبةأثناء 
 ").الموظفونولضمان االمتثال لھذا األمر (" 

االجتماعي  تباعدوالالوجھ  غطاءیجب على المضیف التأكد من التزام المشاركین والموظفین وخدمات األمن بمتطلبات  .ج
 دي). جس(ال

بطریقة تتوافق مع جمیع القوانین، استخدام السیارات على  ةالقائم مناسبة المسیرةالمضیف ھو المسؤول عن التخطیط ل .د
 .تقام المناسبةومتطلبات التصریح، ومتطلبات التحكم في حركة المرور، وقوانین المدینة أو أي مكان آخر حیث  

ترتیب وتوفیر األمن الكافي لضمان  -على نفقتھ الخاصة  -، یجب على المضیف سیارة 20بالنسبة للتجمعات التي تضم أكثر من  .2
لب ومعالجة أي مشكالت تتعلق بالمرور والسالمة. یتم تحدید مقدار األمان الالزم من قبل الكیان الذي یوفر األمن ولكن  االمتثال للط

یجب أال یكون أكثر من ذلك الذي یعتبر ضروریًا للحفاظ على السالمة وضمان االمتثال لألمر. یجوز للمضیف ترتیب وكالة إنفاذ 
 ("الوكالة") لتوفیر األمن ودفع التكالیف المرتبطة التي تحددھا الوكالة. المناسبةموقع  فيساسي القانون المحلیة ذات االختصاص األ

المناسبة التي تتضمن جمیع العناصر المذكورة في قسم خطة  مناَسبةأو قیادة من خالل خطة ال المسیرةیجب على المضیف تطویر  .3
 .المناَسبةلة تطبیق القانون المحلیة قبل وضع خطة  أدناه. یجب أن یتشاور المضیف مع المدینة ووكا الواردة

أن یتواجدوا خارج استخدام السیارات على  ةالقائم المسیرةالمنظمة الذین ھم ضروریون لمساعدة المضیف مع  لموظفيیمكن فقط  .4
كذلك یجب على  و – الذین یساعدون المضیف الموظفینباستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحة أدناه. یجب على جمیع ، اتھمسیار

 على اتصال باآلخرین.  ونعندما یكون يوجھ القماشالاستخدام غطاء  -المضیف 
 المشاركة الحد األقصى لشغلھا. السیاراتال یمكن أن تتجاوز  .5
بالدعوة فقط، مع ربط حد السیارة المشاركة بحجم سعة الموقع، كما ھو معتمد استخدام السیارات على  ةالقائم المسیرةستمر تیجب أن  .6

 من قبل السلطة القضائیة المحلیة أو وكالة إنفاذ القانون المحلیة. 
في مكان خارجي كبیر بما یكفي الستیعاب عدد السیارات المدعوة لالصطفاف استخدام السیارات على  ةالقائم المسیرة تمتیجب أن  .7

 كافیة للسماح بدخول وخروج الطوارئ. السیارات. یجب أن تكون المسافات بین المناَسبةكجزء من 
ول على إذن خطي والحص المناَسبةملًكا للمضیف، فیجب على المضیف تزوید مالك العقار بنسخة من خطة  المناَسبةإذا لم یكن موقع  .8

 . المناَسبةأو اتفاقیة الستخدام الموقع الذي یقر على وجھ التحدید باستالم خطة 
 .المسیرةیجب أن یكون شاغلو السیارة من نفس العائلة أو الوحدة المعیشیة. ال یمكن للمشاركین تغییر المركبات خالل  .9

 آخر التحدیثات: 
السیارات في المناسبات غیر الخیریة أیًضا. یمكن تقدیم الحلوى المعبأة والمواد   المسیرات القائمة على قیادة یمكن استخدام : 9/4/20

 . الحلوىالغذائیة المعبأة مسبقًا غیر القابلة للتلف كجزء من أكیاس 
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منظمي الحدث أو الموظفین  قترب منھمعندما ی وجھالارتداء غطاء إذا كانت أي من نوافذ السیارة مفتوحة، یجب على ركاب السیارة  .10
 أو األمن أو المضیف. 

واحدة في كل مرة، أو تحمل التبرعات الخیریة، ولكن یجب القیام   مسیرة سیارةلمشارك في    أو عنصًرایقدم مستنًدا    یجوز للمضیف أن .11
على النحو الذي یسمح بھ المضیف وااللتزام   -سیارة یجوز لشخص واحد في كل . غطاء الوجھارتداء متطلبات بذلك أثناء االلتزام ب

 واحدة في كل مرة.  بمعدل سیارة ،خیریةالتبرعات الالعناصر أو  تسلممغادرة السیارة الستالم أو  -الوجھ  بارتداء غطاءبمتطلبات 
كة مغادرة سیاراتھم إال ألغراض الطوارئ، الستخدام الحمام أو على النحو الذي یسمح بھ المضیف لفترات ال یمكن لركاب السیارة المشارِ  .12

ء وجودھم خارج السیارة، یجب أن یبقى واحدة في كل مرة. أثنا ولسیارة) استالم الدبلومة وجیزة من الوقت (إلسقاط أو استالم العناصر
 . بقدر اإلمكان موظفي المضیفو المضیفارتداء غطاء الوجھ القماشي والقاء بعیداً عن  المشاركون

أثناء الحدث، فیجب تطھیرھا من قبل المضیف أو الموظفین بشكل منتظم. یجب إعداد عالمات مرافق الحمام  إذا قام مضیف الحدث بإتاحة   .13
 . الصفأشخاص لالنتظار في  5الحمام. یجب السماح بحد أقصى   لطریقیتكون  صفالمناسب ألي  لتباعد الجسديالإلشارة إلى  

. ال یسمح ببیع أي مواد أو طعام السیارةیجب أن تبقى في السیارة أي أشیاء أو سلة مھمالت تتعلق بالطعام والشراب أحضرھا شاغلو  .14
 . الحلوىیمكن توزیع الحلوى المعبأة أو غیرھا من األطعمة المعبأة مسبقًا غیر القابلة للتلف كجزء من أكیاس  .المسیرةخالل 

 
 خطة المناسبة:

 . السیاراتعلى   ةالقائم المسیرة مناَسبةوقبل دعوة األشخاص للمشاركة في  المناَسبةتطویر خطة أن یقوم المضیف بیجب  .1
 مسبقًا لكل مدعو وللسلطة القضائیة المحلیة إذا كان لھذه السلطة القضائیة عملیة ترخیص.  المناَسبةیجب أیًضا تقدیم خطة  .2
 بشكل بارز في موقع التجمع ویجب أن تتضمن ما یلي، حسب االقتضاء: المناَسبةیجب أیًضا نشر خطة  .3

 الخلیوي وعنوان البرید اإللكترونيمعلومات االتصال بالمضیف، بما في ذلك رقم الھاتف  . أ
 المناَسبةالعدد اإلجمالي لألفراد المطلوبین لتسھیل  .ب
 ، كما ھو معتمد من قبل السلطة القضائیة المحلیة. ستمرار المناَسبةات المشاركة والوقت المقدر السیارالعدد التقدیري لل .ج
 ات للدخول إلى الموقع المحدد للمضیف. سیارال افصطفیة اكیف .د
 ات.سیارات بمساحة كافیة للسماح بدخول الطوارئ والخروج من السیارترتیب الالسماح بیة كیف .ه
ة واحدة بالخروج من سیارتھم في سیاربحیث ال یُسمح إال لشاغلي  المناَسبةواألمن بمراقبة  والموظفینالمضیف  یة قیامكیف .و

 والطوارئ).(باستثناء استخدام مرفق المرحاض  المناَسبةوقت واحد أثناء 
لضمان تلبیة متطلبات التباعد االجتماعي وعدم وجود    الحماماتالمضیف أو الموظفین لخط    ةاقبمر  یةإذا كان ذلك ممكنًا، كیف .ز

 أشخاص ینتظرون في الطابور.  5أكثر من 
 . كل استخدام بعدتطھیر الحمامات لن المضیف أو الموظفون اضم یةإن أمكن، كیف .ح
كان المضیف یستخدم األمن بالفعل، یجوز لھ استخدام ضباط األمن الحالیین وتحدید ھؤالء الموظفین) اسم شركة األمن (أو إذا   .ط

 أو الوكالة، وعدد ضباط األمن الذین سیتم استخدامھم ، وكیف سیضمن األمن االمتثال لھذا األمر.
 

 
 الموثوقة المعلومات على تحصل أین اعرف
  عن   اإلعالنات  ذلك  في  بما  الدقیقة،  المعلومات  توزیع  دائًما  سیتم.  الجدید  كورونا  بفیروس  المحیطة  والخداع  الكاذبة  واألخبار  الحیل  أسالیب  من  احذر

 وموقعنا االجتماعیة اإلعالم ووسائل الصحفیة البیانات خالل من العامة الصحة إدارة طریق عن أنجلوس، لوس مقاطعة في الجدیدة الحاالت
 للتعامل  ودلیل البیانیة والرسوم  الشائعة األسئلة ذلك  في  بما COVID-19 حول المعلومات من مزید على  اإللكتروني الموقع یحتوي. اإللكتروني

 . الیدین  غسل حول نصائح إلى باإلضافة اإلجھاد، مع
 

 )المقاطعة - LACDPH( العامة الصحة إدارة - أنجلوس لوس مقاطعة •
o http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 
o االجتماعي  التواصل مواقع :@lapublichealth 

 
 :ھي الجدید كورونا فیروس حول معلومات على للحصول الموثوقة األخرى  المصادر
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 )الوالیة  – CDPH( العامة الصحة إدارة - كالیفورنیا مقاطعة •
o https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx   

 
 ) وطنیة – CDC( منھ والوقایة المرض على السیطرة مراكز •

o 2019.html-coronavirus-http://www.cdc.gov/coronavirus/novel 
 

 . ساعة في الیوم 24المتاح على مدار  2-1-1إذا كانت لدیك أسئلة وتود التحدث إلى شخص ما، فاتصل بخط معلومات مقاطعة لوس أنجلوس 

خدم
مست

یر 
- غ

مل 
 مھ

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html

	إذا كانت لديك أسئلة وتود التحدث إلى شخص ما، فاتصل بخط معلومات مقاطعة لوس أنجلوس 1-1-2 المتاح على مدار 24 ساعة في اليوم.



