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 ( Current Risk Stage)مرحلة المخاطر الحالية  ⎯

 ( About COVID-19)  19-حول كوفيد  ⎯

 ( Test-Get a COVID 19) 19-الحصول على اختبار كوفيد  ⎯

 ( Vaccine-Get a COVID 19) 19-الحصول على لقاح كوفيد  ⎯

 (  CoveringsRules & Faceالقواعد وكمامات الوجه )  ⎯

 (Additional Resources) مصادر إضافية ⎯

 Austin-Travis County Is in Stage 5 5 مقاطعة ترافيس في المرحلة - أوستن 

  ما يلي: لألشخاص الذين تم تطعيمهم 5الـ  تتضمن توصيات المرحلة

وتناول الطعام أو التسوق دون اتخاذ  التجمعات الخاصة في األماكن المغلقة أو في الهواء الطلقالمشاركة في  :1 (Stage)المرحلة  •
 السفر مع أخذ االحتياطات الالزمة. االحتياطات.

 . 1نفس توصيات المرحلة   :2 (Stage)المرحلة  •
 . 1نفس توصيات المرحلة   :3 (Stage)المرحلة  •
التجمعات الخاصة في األماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، وتناول الطعام أو التسوق، والسفر مع المشاركة في  :4 (Stage)المرحلة  •

  اتخاذ االحتياطات.
 : 5 (Stage)المرحلة  •

o ولكن مع بعض الظروف القائمة مسبقًا(، ال  بالنسبة لألفراد المعرضين لمخاطر عالية )األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل
يوصى بأي تجمعات خاصة في األماكن المغلقة أو في الهواء الطلق على اإلطالق، مع اتخاذ االحتياطات أو من دون اتخاذها،  

أن  السفر غير محبذ ما لم يكن ذلك ضروريًا، ويجب أن يكون تناول الطعام في الهواء الطلق مع اتخاذ االحتياطات، ويجب
 يكون التسوق في الهواء الطلق أو عبر الخدمات السريعة / االستالم خارج المتجر. 

o   بالنسبة لألفراد األقل عرضة للمخاطر والذين تم تطعيمهم بالكامل، يجب أن تكون التجمعات الخاصة في األماكن المغلقة وفي
الحظ أن األماكن التي تشترط الحصول على   الالزمة. الهواء الطلق، والسفر والتسوق وتناول الطعام مع اتخاذ االحتياطات

 اللقاحات وارتداء الكمامات قد تشكل خطًرا أقل. 

للحصول على مزيد من المعلومات  .يوصى باتخاذ تدابير وقائية إضافية من أجل األشخاص الذين تم تطعيمهم جزئيًا أو لم يتم تطعيمهم
 . رشادات القائمة على المخاطرصفحة اإلحول 

 [ أعلى ]

 ( About COVID-19) 19-حول كوفيد

ينتشر الفيروس بشكل رئيسي بين األشخاص الذين هم على اتصال قريب ببعضهم   هو مرض تنفسي ينتشر من شخص إلى آخر.  19-كوفيد

 لتنفسية.أقدام( من خالل رذاذ اإلفرازات ا  6البعض )فى نطاق حوالي 

إذا كنت  الحمى والسعال والصداع وسيالن األنف وفقدان حاسة الشم / التذوق والتهاب الحلق و / أو اإلسهال. 19-تشمل األعراض الخفيفة لكوفيد

أو اذهب إلى غرفة الطوارئ إذا كنت تعاني    9-1-1اتصل على الرقم   .(seek testingطلب إجراء االختبار )تعاني من أعراض خفيفة، فيجب  

 من أعراض شديدة، بما في ذلك صعوبة التنفس وألم الصدر واالضطراب والحمى التي ال تستجيب لألدوية.

 .هنا 19-تعرف على المزيد حول كوفيد

 [ أعلى ]

https://www.austintexas.gov/page/covid-19-risk-based-guidelines
https://www.austintexas.gov/page/covid-19-risk-based-guidelines
https://www.austintexas.gov/page/covid-19-risk-based-guidelines
https://covid19.austintexas.gov/s/?language=en_US
http://austintexas.gov/about-covid19


 ( Get a COVID-19 Test) 19-ل على اختبار كوفيدالحصو 

  ، بغض النظر عن حالة التطعيم أو اإلصابة السابقة.19- أو أعراض كوفيد19-أعراض كوفيد يجب اختبار أي شخص تظهر عليه أي عالمات

إذا خضعت لالختبار   ، فيجب عليك عزل نفسك وإجراء تقييم عبر اإلنترنت للتسجيل إلجراء اختبار مجاني.19-تعاني من أعراض كوفيدإذا كنت 

بسبب ظهور أعراض الفيروس أو احتمال تعرضك له، فيجب عليك االبتعاد عن األشخاص الذين ينتظرون نتائج االختبارات واتباع نصيحة مقدم 

  .1-1-9إذا كنت تعاني من أعراض شديدة، فاتصل على الرقم   لخاص بك.الرعاية الصحية ا

نموذج   يمكنك االشتراك في االختبار من خالل في جميع أنحاء أوستن. 19-( العديد من مواقع اختبار كوفيدAPH) تدير أوستن للصحة العامة

مساًء   6 -صباًحا  8 الجمعة.-هي االثنين 3-1-1ساعات عمل   .512-974-2000أو  3-1-1أو عن طريق االتصال برقم  التسجيل لالختبار العام

  مساًء. 1 -صباًحا  9 والسبت

الذين يعانون من مشاكل في التنقل أو مشكالت صحية أساسية، وللذين يفتقرون إلى وسائل النقل  االختبارات المنزلية لألشخاص APHكما توفر 

،  5560-972-512للتسجيل في االختبار المنزلي، يرجى االتصال بالخط الساخن للتمريض على الرقم  مقاطعة ترافيس. -داخل منطقة أوستن 

تتوفر االختبارات المنزلية من االثنين إلى الجمعة، من  د إلجراء االختبار المنزلي.حيث سيرشدونك خالل التقييم ثم يساعدونك في حجز موع

 مساًء. 4صباًحا إلى الساعة  8الساعة  

 ، بما في ذلك من خالل المستشفيات والصيدليات ومراكز الرعاية العاجلة.االختبارات في مواقع خاصة حول مدينة أوستنكما تتوفر 

 . في منطقة أوستن هنا 19-تعرف على المزيد حول اختبار كوفيد

 [ أعلى ]

 ( Get a COVID-19 Vaccine) 19-الحصول على لقاح كوفيد

 .بدون موعد مسبق  APHالذهاب إلى موقع أو  حجز موعد ويمكن لألفراد  Pfizerو  Modernaتوفر أوستن للصحة العامة لقاحات 

أيام بعد إجراء االختبار وكانت نتائج  10لن تقوم بتطعيم المصابين حاليًا بمرض أو الذين لم يكملوا فترة العزل لمدة  APHأن  يرجى مالحظة

- قد تدوم الحصانة من لقاح كوفيد ، وكنت مؤهالً، فيمكنك الحصول على التطعيم.19-إذا كنت قد تعافيت بالفعل من كوفيد إيجابية. 19-اختبار كوفيد

 .19-ل من المناعة الطبيعية التي تحصل عليها إذا كنت قد أصبت بالفعل بكوفيدلفترة أطو 19

ويتم توفيره    rteAna Lark Cenفي   Pfizerلقاح  APHتوفر  .Pfizerعاًما مؤهلون للحصول على لقاح  12األطفال الذين تزيد أعمارهم عن  

والفعاليات المجتمعية المؤقتة في مواقع غير  Travis Countyالدخول عبر السيارة في مقاطعة ترافيس  و UT Health Austin أيًضا من خالل

  متوقعة والعيادات والصيدليات المحلية األخرى.

Vaccines.gov  يمكنك   .19-يمكن أن يساعد في تحديد موقع الجهات اإلضافية التي توفر اللقاح في منطقتك والتي لديها مخزون من لقاح كوفيد

 لمعرفة أقرب مواقع التطعيم إلى منطقتك.  باللغة األسبانية( 822862) 438829أيًضا إرسال الرمز البريدي إلى رقم 

  ( Accessibility and Language Access at Sitesي المواقع )تيسير الوصول وإتاحة الخدمات اللغوية ف

سيتم توفير تعديالت معقولة والوصول   تلتزم مدينة أوستن باالمتثال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة والمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية.

، يرجى  لنقل أو اإلنترنت أو البريد اإللكتروني أو أجهزة الكمبيوترإذا لم تتمكن من الوصول إلى موقع بسبب مشاكل في ا المتكافئ عند الطلب.

عند وصولك إلى الموقع،   سوف تُقدم خدمات الترجمة اللغوية دون أي تكلفة ألي شخص يحتاج إلى الخدمة. .512-972-5560االتصال على الرقم 

  يرجى إبالغ الممثل عن احتياجاتك.

  (Second Dosesالجرعات الثانية )

 .يمكنك الدخول عبر اإلنترنت وحجز موعد الجرعة الثانيةف، يوًما أو أكثر 28، وقد مر APHمن خالل  Modernaإذا تلقيت جرعتك األولى من 
، لمعرفة  512-974-2000أو  3-1-1، أو االتصال على الرقم vaccines-austintexas.gov/covid19يمكنك أيًضا التحقق عبر اإلنترنت في 

http://austintexas.gov/about-covid19#الأعراض
http://austintexas.gov/about-covid19#الأعراض
http://covid19.austintexas.gov/
http://covid19.austintexas.gov/
https://tdem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1e91fb79fa44417898738e5bff31a3d8/
https://tdem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1e91fb79fa44417898738e5bff31a3d8/
https://tdem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1e91fb79fa44417898738e5bff31a3d8/
http://austintexas.gov/covid-testinfo
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#apptscheduling
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#apptscheduling
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#apptscheduling
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#walkupvaccines
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#walkupvaccines
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#walkupvaccines
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#walkupvaccines
https://uthealthaustin.org/patient-resources/covid-19-updates/covid-19-vaccination
https://www.traviscountytx.gov/news/2020/1945-novel-coronavirus-covid-19-information#اللقاح
https://www.traviscountytx.gov/news/2020/1945-novel-coronavirus-covid-19-information#اللقاح
https://www.traviscountytx.gov/news/2020/1945-novel-coronavirus-covid-19-information#اللقاح
https://www.vaccines.gov/
tel:512-972-5560
https://covid19.austintexas.gov/
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#walkupvaccines
tel:3-1-1
tel:1-512-974-2000


إذا تغيبت عن موعدك، فيمكنك الذهاب إلى أي من مواقع اللقاحات لدينا بدون موعد مسبق   مسبق وأوقات العمل.أقرب مواقع التطعيم بدون موعد 

 مل. لمعرفة مواقع توفير اللقاح بدون موعد مسبق وأوقات الع 512-974-2000أو  3-1-1اتصل على  يوًما. 28بعد 

، ولكنك بحاجة إلى جرعة ثانية، فيمكنك زيارة أي من مواقع اللقاحات الخاصة بنا بدون من مزود آخر Modernaإذا تلقيت جرعة أولى من 

، ولكنك تحتاج إلى جرعة ثانية، من خالل مزود آخر  Pfizerإذا تلقيت الجرعة األولى من  الخاصة بك. CDCموعد مسبق وتقديم بطاقة تطعيم  

 لمعرفة مواقع توفير اللقاح بدون موعد مسبق وأوقات العمل. 512-974-2000أو   3-1-1اتصل على  .Ana Lark Centerفيمكنك الذهاب إلى 

 . هنا 19-تعرف على المزيد حول لقاحات كوفيد 

 (Rules & Face Coverings) القواعد وكمامات الوجه 

، تم CDCإرشادات ، الذي يمنع الكيانات الحكومية وسلطات الصحة العامة من طلب ارتداء كمامات الوجه، واتباًعا لتحديث GA-38توافقًا مع 

  لى توصيات بدالً من متطلبات.مايو/أيار إ 18تحويل قواعد هيئة الصحة الصادرة في 

    .لألفراد بناًء على اإلرشادات القائمة على المخاطرقم باالطالع على التوصيات 

  .للشركات بناًء على توصيات هيئة الصحةقم باالطالع على التوصيات 

 [ أعلى ]

 مصادر إضافية 

 (Help with Basic Needsاالحتياجات األساسية ) المساعدة في تلبية •
 Equipment (PPE) Free Personal Protectiveمعدات الحماية الشخصية المجانية   •
 Resources for Veteransموارد للمحاربين القدامى  •
 ( Care Resources for Parents-Childموارد رعاية األطفال لآلباء ) •
 ( Education Resources for Families and School Leadersالموارد التعليمية لألسر وقادة المدارس ) •
 ( Mental Health Servicesخدمات الصحة العقلية ) •
Caregivers from the Aging Services  Help for Older Adults andمساعدة كبار السن ومقدمي الرعاية من مجلس خدمات كبار السن ) •

Council )   
 (  IndustriesInformation for Businesses andمعلومات للشركات والصناعات ) •

tel:3-1-1
tel:1-512-974-2000
tel:3-1-1
tel:1-512-974-2000
http://austintexas.gov/vaccine-faqs
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.austintexas.gov/page/covid-19-risk-based-guidelines
https://www.austintexas.gov/department/information-businesses-and-industries
http://austintexas.gov/page/basic-needs-support
http://austintexas.gov/page/covid-19-resources-veterans
http://austintexas.gov/page/covid-19-resources-veterans
http://austintexas.gov/page/covid-19-resources-veterans
http://austintexas.gov/page/child-care
http://austintexas.gov/page/schools-and-education
http://austintexas.gov/page/covid-19-mental-health-resources
https://www.agingservicescouncil.org/
https://www.agingservicescouncil.org/
https://www.agingservicescouncil.org/
https://www.agingservicescouncil.org/
https://www.agingservicescouncil.org/
https://www.agingservicescouncil.org/

