
بية الدينية  األسئلة الشائعة -التر

 (19-ما تحتاج إىل معرفته )كوفيد 

Los Angeles County Department of Public Health 
www.publichealth.lacounty.gov 
11/4/2021 Religious Instruction FAQ (Arabic) 

 

 

بية  حول  الشائعة  األسئلة  بشأن  هذا المستند  يهدف    التر
 
ي ت
 الدينية لمساعدة أماكن العبادة التر

 
غتر  ساعات  الخالل  داخلها  م تعليًما دينًيا لألطفال  قد

ي عطالت نهاية األسبوعيالمدرس
ي مقاطعة لوس أنجلوس وال مسؤول متطلبات أمر يغتر من ، وال ة أو ف 

عن   ، كما أنه منفصلحل محلها ي الصحة ف 

 المرحلة الثانوية  -صفوف رياض األطفالمدارس    متطلبات 
 
ت توجيه  وتتبع  المجتمعات الدينية  تراجع  وصي الصحة العامة بأن  العامة والخاصة. 

واألمراض األخرى الشبيهة باإلنفلونزا    19-كوفيد انتقالأخطار المخالطة و وهذه األسئلة الشائعة لتقليل    للمجتمعات الدينيةأفضل الممارسات  

 ها. داخل

 

 ؟ 19-مرض كوفيد كيف ينتشر  .1

لـ المسبب  وس  الفتر  ،  19-مرض كوفيدينتشر 
 
ق من خالل  رئيسي  بشكل  من شخص آلخر  األخرى،  التنفسي  الجهاز  أمراض  الجهاز تر طمثل  ات 

بـ يطلقها مصاب  ي 
التر يتنفس  19-كوفيدالتنفسي  عندما  الهواء  ي 

أو  ف  أو  يتحدث ،   ، ي
يغت  أو  أو  يسعل ،  أو  يضحك،  أو  يصيح ،  الرياضة،    ، يمارس 

 . أعينهم أو أفواههم، أو  ،أنوفهم  تالمسأو  ،نو آخر  ها قشستنيل

 

ي  بسهولة أكت   19-كوفيدينتشر  
 : ف 

 الداخلية سيئة التهوية. المغلقة ماكن األ  •

ي يتخالط فيها العديد من األشخاص. مزدحمة الماكن األ  •
 التر

 . البعض( بقرب بعضهم بشدة )أو يتنفسون  األشخاصخاصة عندما يتحدث أماكن المخالطة  •

 

ب من مصاب ب خطر اإلصابة بالعدوى ألن سيئة التهوية  ألماكن المغلقة  اتزيد  كما قد  .  19-كوفيديزداد خطر إصابة الشخص بالعدوى كلما اقتر

وس  تر القط ي تحتوي عىل الفتر
كز وتنتشر عت  الهواء    قد ات التر ي  أقدام  6  لمسافة قد تزيد عن تتر

الهواء بعد مغادرة الشخص ، بل قد تظل معلقة ف 

وسالمصاب للغرفة.    . أقل شيوًعا ، إال أن هذا أو فمك ،أو أنفكيك، ات ثم لمس عينتر سطح به قط كعن طريق لمس كما قد ينتشر الفتر

 

ون  الصاب ي    . دون ظهور أعراض عىل اإلطالق 19-كوفيدبعض بالعدوى وينشر

 

ي  .2
 الطالب؟  مجموعاتتحديد كيف ينبغ 

ي المساحة
ة ومتسقة قدر اإلمكان للحد من االنتشار    نفسها   يجب تجميع الطالب ف  ي مجموعات مستقرة صغتر

.  منهم   أيإذا اكتشفت إصابة  وف 

ل، مع اإلبقاء عىل  قدر اإلمكان لتقليل االختالطالمعلم  يجب تجميع الطالب مع نفس   ي المجموعة  هنفس  الطالب من المت  
إىل الحد ها  نفس  ف 

 الممكن عملًيا 
 
ي الحفاظ عىل مسافة  . إذا سمحت المساحة، فك

 أقدام عىل األقل بير  الطالب من    3ر ف 
 
أقدام بير  الطالب   6مختلفة ومسافة  الرس  األ

 . والمعلم 

 

سمح بهل  .3
ُ
بية الدينية؟ ضمن الغناء ي  التر

ي ارتداء  البد أن  نعم، لكن يجب تنفيذ إجراءات أمان إضافية.  
أو يشاركون    ،ينشدونأو   ،حتر عندما يغنونالكمامات  يستمر المعلمون والطالب ف 

ي الداخل. يجب أن يكون ألي أداة  
ي أنشطة مماثلة ف 

   القماشمن  )  للفتحة أو طالب غطاء  معلم  نحاسية يستخدمها  أداة  أو    نفخف 
ا
( لتقليل  مثل

ي الداخل، يجب عىل الطالب والمدرسير  االنتشار والحفاظ عىل   اإلنشاد،أو    ،. عند الغناء الخارج منها الجوي  الرذاذ  
أو العزف عىل آالت النفخ ف 

ي    التهويةقدًما من بعضهم البعض. تأكد من وجود تهوية جيدة )راجع قسم    12  ال تقل عن   مسافة
للمجتمعات الدينية أفضل الممارسات  توجيه  ف 

ي حالة الغناء 
ي الهواء الطلق، يجب عىل الطالب والمعلمير  الحفاظ عىل مسافة واإلنشاد لمزيد من التفاصيل(. ف 

مع ارتداء أقدام من اآلخرين  6ف 

 . دائًما لكمامات ا
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/communitiesoffaith/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/communitiesoffaith/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/communitiesoffaith/#ventilate
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ي يجب عىل مقدمي  .4
بية  خدمات ما احتياطات مكافحة العدوى التر ي اتخاذها؟  ةالدينيالتر

 
 االستمرار ف

بية خدمات  خطوات يجب عىل مقدمي توجد   . والطالب  بير  المعلمير   19-كوفيدانتقال   أخطار لتقليل اتخاذها  ةالديني التر

:  يجب عىل جميع المشاركير    االمتثال لما يىلي

ي  •
، ألن هذه عاًما أو  5، إذا كنت تبلغ من العمر  التطعيم تلقر  . 19-كوفيد  للحماية من أفضل طريقة أكت 

 . 19-كوفيدلحماية نفسك واآلخرين من  ك أقوى أدواتكمامتك من .  ذات ترشيح جيد ناسبكاء كمامة تارتد •

•  
 
. اجتمع  عرضك  ي  .  ب األماكن المزدحمةتجن ي الداخل، لخطر أكت 

ي الزحام، خاصة ف 
ي الهواء الطلق كلما أمكن ذلكباآلخرين  التواجد ف 

 . ف 

،  أقدام عىل األقل بير     6وأقدام عىل األقل بير  الطالب    3. حافظ عىل مسافة  التباعدممارسة   • هم، قدر اإلمكان،   ،والطالب المعلمير  وغتر

 . النفخآالت أو العزف عىل اآلالت النحاسية أو اإلنشاد، أو  ،وأبعد عند الغناء 

ي األماكن العامة حيث يلمس العديد من  ا ال سيم، اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم مطهر اليدين بشكل متكرر •
بعد التواجد ف 

 
 
 . ب األكل ولمس وجهك بأيٍد غتر مغسولةالناس األسطح. تجن

ل عند المرض، حتر    البقاء • ي المت  
 
.  لالختبار الطبيب واخضع  استشر  ،  191-كوفيد. إذا كانت لديك أعراض  عراض خفيفةلو كانت األ ف

ا عن اآلخرين حتر يحصلوا عىل نتيجة اختبار  
ً
ل وبعيد ي المت  

ك مزود   19-كوفيديجب عىل األشخاص البقاء ف   الخاص بهم أو حتر يخت 

موا بالعزلأن  إيجابية، يجب    19-كوفيد. إذا كانت نتيجة اختبار  19-بكوفيد  بعدم إصابتك  الخدمات  ا عن    يلتر 
ً
ل وبعيد ي المت  

)البقاء ف 

 اآلخرين(. 

 

ر هل يمكن  .5
ِّ
بية الدينية دار العبادة  أن توف ي منازل خاصة؟التر

 
 ف

سمح   بية  نعم. ي  ي    ةالدينيبالتر
ي هذه األسئلة الشائعة. ي  تباع  مع ا  منازلالف 

بية الدينية    ، إن أمكن،بشدة  نصحالتوصيات الواردة ف  بتقديم خدمات التر

ي الهواء الطلق. 
 ف 

 

بيةهل يمكن لألطفال تناول الطعام والوجبات الخفيفة أثناء  .6  ؟ ةالديني التر

سمح بنعم.   ب. لتقليل  ي  الوجبات عند إزالة    19-كوفيدانتقال  أخطار  األكل والشر اب عىل  الكمامات أثناء  ، يجب أن يقترص تناول الطعام والشر

بية الدينية ها األخرى، بما فياألنشطة مساحة مخصصة منفصلة عن جميع  ابهم وأن التر  يبقوا . إذا أمكن، يجب عىل األطفال إحضار طعامهم ورسر

ي الداخل. إذا يظل   أقدام عىل األقل من بعضهم البعض عند تناول الطعام.  6عىل بعد  
ا من األكل ف 

ً
ي الهواء الطلق أكتر أمان

األطفال طر اضاألكل ف 

ي الداخل،  إىل  
 
ي وقت واحد عن طريق  المكان  تهوية  يجب تعزيز  تناول الطعام ف

 
هذا جعل  والحد من عدد األطفال الذين يتناولون الطعام مًعا ف

ب ت إال بأال يزيلوا الكمامايجب تذكتر الطالب  . دفعات األمر عىل  ة فقط لتناول الطعام أو الشر ة وجتر 
 ثم يعيدوا ارتداءها فوًرا. لفتر

 
التعب، لحاسة التذوق أو الشم، أو فقدان جديد  أو  في التنفس، صعوبة /ضيقأو سعال، أو أو قشعريرة،  ،ض للفيروس وقد تشمل: حمىيوًما من التعر   14-2قد تظهر األعراض بعد  -19-كوفيدأعراض 1

املحتملة. ال تظهر األعراض على   19-كوفيد  سهال. ال تتضمن هذه القائمة جميع أعراضال قيء، أو  الأو  ،غثيانالصداع، أو التهاب الحلق، أو الأو  ،آالم العضالت أو الجسم أو  األنف،أو الرشح/ احتقان 

 ملعرفة املزيد حول ما يجب عليك فعله إذا كنت مريًضا.   ph.lacounty.gov/covidcareزيارة ُيرجى . 19-كوفيد  مصابي بعض
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