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 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
 أمر مسؤول الصحة

 19-كوف�د ع� للس�طرة الصحة مسؤول أمر
 الصادر عن الصحة العامة الطارئ الص�ي  الحجر أمر

  2022مايو  18 :أمر ُمعدل صادر بتار�ــــخ
ا من الساعة   2022مايو   19الخم�س الموافق  صباح يوم   12:01الساري اعتبار�

ي  العزل �حل هذا األمر محل أمر
 2022أب��ل 13 الطارئ الصادر عن الصحة العامة �ف

 بعنا�ة  بأ�مله األمر هذا قراءة ُير�� 

ات النقاط أهم موجز   باللون األصفر):  مظللة: (التغي�ي
5/18/2022: 

أعراض  من  أن  ب�ان  •   عليهم  تظهر  ا  ال  ف   19-بكوف�دوخالطوا مصاب� معفون من    (مخالطني أعراض)  بدون 
ف عليهم اتباع المتطلبات المحددة أدناە؛   ، بغض النظر عن حالة التطع�م. ومع ذلك، يتعني الحجر الص�ي

ف ه  الحظ أن ي أما�ن محددة عال�ة الخطورة اتباع المتطلبات من  بعض    ع�  سيتعني
�ع�شون أو �عملون �ف

ي أما�ن أخرى  اال قيود أو  الف�ما يتعلق ببمكان المع�شة أو العمل  الخاصة  
ف �ف ستثناءات. ُ�طلب من العاملني

الخاصة   العمل  استثناءات  أو  باتباع  ي كال�فورن�ا 
�ف المهن�ة  والصحة  السالمة  إ�  متطلبات  قسم  العودة 

 ل. العم
ا باستخدام   19-كوف�داإلعفاء من اختبار  اإلشارة إ� •   ف بدون أعراض الذين ثبتت إصابتهم سابق� للمخالطني

ي  19-كوف�د  اختبار 
و�ي �ف ا  90آخر ف�ي  وتعافوا، طالما لم تظهر عليهم أعراض. يوم�

، بغض النظر عن حالة التطع�م، �جب أن يرتدوا  اإلشارة إ�  •   ف واق�ة للغا�ة  كمامات  أن جميع المخالطني
ي الداخل بالقرب من 

ي الهواء الطلق  واآلخ��ن أثناء التواجد �ف
. حىت  �ف  اليوم العا�ش

 الحا�ي  الصحة مسؤول أمر اتباع عل�ه �جب من

ف  جميع ع� �جب ف مل اعال أو المق�مني ي  ني
ي  االختصاص �ف

 خالطوا  ممن أنجلوس لوس لمقاطعة القضائئ
ا من  )  مخالطون )19-بكوف�د إصابته خصتش شخص� ف  معفيني الص�ي سواء كانوا  اتباع  الحجر  ال،  أم 

 .أدناەهو موضح   كما ،  الحجر الص�ي  متطلبات هذا األمر الخاصة بوضعهم وتعل�مات 

ف   ي مجال الرعا�ة الصح�ة المعرضني
ف �ف ي  ال ينطبق هذا األمر ع� إدارة العاملني

الرعا�ة   أما�نالذين �عملون �ف
ي خدمة الطوارئ الطب�ة  

ف  الصح�ة وال ينطبق ع� إدارة موظ�ف ي بيئة ما قبل دخول  المعرضني
ف �ف العاملني

الصح�ة الرعا�ة  أو  الصح�ة  المستش�ف  الرعا�ة  ي 
موظ�ف �جب ع�  ف .  إ�    المعرضني عملالرج�ع  قيود 

ي مجال الرعا�ة الصح�ة 
ف �ف ي خدمة الطوارئ الطب�ة  بدون أعراض مع التعرضالعاملني

. �جب ع� موظ�ف
ي الرج�ع إ�  

 . بدون أعراض مع التعرض ب�ةخدمة الطوارئ الط  قيود عمل موظ�ف

ف كما   ف المعرضني ف    ،ال ينطبق هذا األمر ع� إدارة المق�مني وف�ما يتعلق بقيود أو استثناءات العمل، الموظفني
ي  

ف �ف ي  أما�ن  المعرضني
محددة أخرى عال�ة الخطورة. �جب أن يتبع المق�مون والموظفون المعرضون �ف

 المتطلبات الخاصة بوضعهم: البيئات عال�ة الخطورة التال�ة 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
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 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
 أمر مسؤول الصحة

   

 

 مرا�ز الرعا�ة ط��لة األمد •
 مرافق رعا�ة ال�بار وكبار السن  •
دين أما�ن إيواء ا •  لم�ش
 اإلصالح�ات ومرا�ز التوق�ف  •
ئ الطوارئمرا�ز ا • �د ومال�ب  لت�ب
 

ا   من  ل  المؤقتةمعاي�ي  للنظر� للوقا�ة  ي كال�فورن�ا 
�ف المهن�ة  والصحة  السالمة  ي حاالت    19-كوف�دقسم 

�ف
ع�  الطوارئ ف  يتعني ف  ،  المعرضني ف  األخرى  العاملني األما�ن  ي 

استثناءات  �ف والصحة اتباع  السالمة  قسم 
ي كال�فورن�ا 

ي مكان العمل اس. راجع  أو العودة إ� متطلبات العمل  المهن�ة �ف
  تجابة مقاطعة لوس أنجلوس �ف

العمل،   مكان  ي 
�ف تحدث  ي  الىت للتعرضات  بالنسبة  أنه  مالحظة  ير�ب  إضاف�ة.  تفاص�ل  ع�  للحصول 

ي كال�فورن�ا  �ستخدم
ا قسم السالمة والصحة المهن�ة �ف ا مختلف�  . للمخالطتع��ف�

 
ي البيئات التعل�م�ة، �مكن استخدام تع��ف مختلف    اتلتعرضلير�ب مالحظة أنه بالنسبة  

للمخالط  �ف
 .http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/parentsلألطفال/ الطالب. انظر 

 
 الص�ي  الحجر المعفيون من المخالطون

�جب   التظهر عل�ك أعراض،   ولم 19-بكوف�د مصابل  بغض النظر عن حالة تطع�مك، إذا تعرضت
ا الص�ي  لحجرعل�ك ا  .اآلخ��ن عن بع�د�

 عل�ك: �جب 
 

ي   اآلخ��ن قرب   التواجد عند   للغا�ة وقائ�ة كمامة ارتداء )أ 
ي الخارج وعند مخالطة    الداخل �ف

اآلخ��ن �ف
ي نطاق  

 ال�مامة تكون أن  �جب. 19-كوف�د لمصاب مخالطة آخر بعد أ�ام  10 لمدة أقدام)  6(�ف
شيح عال�ة ُمحكمة كمامة أو تنفس بصمام أو محكمة طب�ة ي  �سلك االستخدام متعددة ال�ت

   انظر   .أن�ف
 ph.lacounty.gov/masksو  ؛األفضل الحما�ة ذات ال�مامات حول تفاص�ل ع� لالطالع 

ي غضون  )ب
 و ؛ تكحالة إصابأ�ام بعد آخر تعرض لك لتحد�د  5- 3االختبار* �ف

مالحظة( ع�   :ير�ب  العزل  متطلبات  جميع  فاتبع  إ�جاب�ة،  االختبار  نت�جة  كانت  إذا 
ph.lacounty.gov/covidisolation( 

 و أ�ام بعد التعرض؛  10األعراض لمدة  مراقبة  )ت
ا عن اآلخ��ن. إذا كانت نت�جة االختبار   :ير�ب مالحظة( ل بع�د� ف ي الم�ف

إذا ظهرت األعراض، اخت�ب وابق �ف
 )ph.lacounty.gov/covidisolation ع�إ�جاب�ة، فاتبع جميع متطلبات العزل 

ي  اتبع )ث
ي  لمخال�ي  تعل�مات جميع الخطوات األخرى الواردة �ف  باللغات المتوفرةو  ،19-كوف�د مصائب

�ة ف  . ph.lacounty.gov/covidcontacts: ولغات أخرى ع� واإلسبان�ة اإلنجل�ي
 

االختبار   اختبار   غ�ي *  نت�جة  إذا كانت  ا   مطلوب  مسبق� اختبار   أج��ته  باستخدام    19-كوف�د  إ�جاب�ة 
ي 

و�ي �ف ا  90آخر  ف�ي  . طالما ال توجد أعراضيوم�
 

 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/snf/prevention/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CCFGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/homelessness/GuidanceHomelessShelters.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/homelessness/GuidanceHomelessShelters.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/homelessness/GuidanceHomelessShelters.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/facilities/GuidanceCorrectionalDetentionFacilities.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/community/GuidanceCoolingCenters-arabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/community/GuidanceCoolingCenters-arabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/community/GuidanceCoolingCenters-arabic.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/parents/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/


Health Officer Order for the Control of COVID-19: Public Health Emergency Quarantine Order                                          Page 3 of 6  
Revised 5/18/22 (Arabic) 
 

 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
 أمر مسؤول الصحة

   

 

 المخالط  تع��ف
 

ف "ألغراض هذا األمر،   ، ع� سب�ل المثال، " بأنه  المخالطُ�عرَّ شخص �شارك نفس المجال الجوي الداخ�ي
ي الع�ادة، الطائرة، إلخ، ب�جما�ي ترا��ي يبلغ  

ل، غرفة االنتظار �ف ف ة    15الم�ف ساعة (ع�    24دق�قة أو أ��� ف�ت
ي �كون  دق�قة) خالل    15دقائق لما مجموعه    5سب�ل المثال، ثالث حاالت تعرض فرد�ة لمدة   ة الىت الف�ت

ا   مصاباللشخص فيها ا ي أو �شخ�ص ��ري). وفق تأ��د ( معد��  مخت�ب
 

إذا تعرضت أثناء العمل أو المدرسة أو مكان شد�د   مختلف"مخالط"  الحظ أنه �مكن استخدام تع��ف  
ي   15أقدام من شخص ُمعٍد لمدة  6الخطورة (ع� بعد 

ة).  24دق�قة ع� األقل �ف  ساعة ف�ت
 

 تعل�مات ال
 

ك خطر قلل .1  لآلخ��ن  19-كوف�د ��ش
 

ف �جب أن     19-��ش كوف�دأم ال، خطوات لتقل�ل خطر  توجب عليهم العزل  ، سواء  يتخذ جميع المخالطني
 . لآلخ��ن

 

ف �جب ع� جميع   : المخالطني
ي  قرب عند التواجد   للغا�ة وقائ�ة ارتداء كمامة )أ 

ي الخارج  الداخل  اآلخ��ن �ف
 لمدة وعند مخالطة اآلخ��ن �ف

ارتدائهأ�ام 10 ل.   ا . و�شمل ذلك  ف الم�ف ي 
أن    �ف أو  بصمام  أو  ال�مامة طب�ة محكمة  كون  ت�جب  تنفس، 

شيح ُمحكمة  كمامة ال�ت ي  االستخدام متعددة عال�ة 
أن�ف انظر  �سلك   .ph.lacounty.gov/masks   

 . األفضل الحما�ة ذات ال�مامات تفاص�ل حول لالطالع ع�
 

ي غضون إجراء    )ب
أ�ام بعد آخر تعرض لتحد�د حالة اإلصابة. �جب أن �كون االختبار عبارة   5-3اختبار �ف

و�ي م�ح به من ِقبل    19-كوف�دعن اختبار    مثل اختبار مستضد أو اختبار   هيئة الغذاء والدواءف�ي
النووي الحمض  تضخ�م  طالمسحة/  إ� وصفة  تحتاج  ال  ي  الىت الذات�ة  االختبارات  ذلك  ي 

�ف بما  ب�ة.  ، 
ملحوظة: إذا كان االختبار للعودة إ� العمل، فقد �لزم مالحظة االختبار أو اإلبالغ عنه بط��قة معينة.  

المعلومات من  العمل  من  تحقق    ، لم��د  الشائعة حول  ع�  واطلع  صاحب  قسم ل ختبار  اال األسئلة 
ي كال�فورن�ا أو متطلبات

 . العمل العودة إ� السالمة والصحة المهن�ة �ف
 

ي  
ا�د لإلصابة  إذا كنت أنت أو أي شخص �ع�ش معك �ف ف ي أ�ع  ةالحادخطر م�ت

ي إجراء االختبار �ف
، ففكر �ف

ي اليوم الخامس أو بعدەةاالختبار سلب�كانت نت�جة وقت ممكن. ثم، إذا  
 . ، فاخت�ب مرة أخرى �ف

 
أو    19-كوف�د  االختبار إ�جاب�ة، فراجع القسم أدناە بعنوان "إذا ظهرت عل�ك أعراض إذا كانت نت�جة  

 كانت نت�جة االختبار إ�جاب�ة."
إذا ظهرت    "  بعنوانأ�ام بعد التعرض. إذا ظهرت األعراض، فراجع القسم أدناە    10لمدة   راقب صحتك   )ت

 ."أو كانت نت�جة االختبار إ�جاب�ة 19-عل�ك أعراض كوف�د
 

هو يوم آخر تعرض لك. اليوم األول هو أول يوم كامل بعد آخر تعرض    )0صفر (اليوم    :ك�ف نحسب األ�ام
 لك. 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#testing
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#testing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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م �  ا معف��  لم تكن ما  الحجر الص�ي  ال�ت
 

ا تكن لم ما أعالە   انظر )الص�ي  الحجر من معف��  الحجر من المعفيون المخالطون"  بعنوانالقسم 
ام الحجر الص�ي  ")،الص�ي  ف ا عن اآلخ��ن) ألنك   �جب عل�ك ال�ت لك أو مكان إقامة آخر و�ع�د� ف ي م�ف

(البقاء �ف
وس المسبب لمرض كوف�د وس لآلخ��ن قبل ظهور 19-تعرضت للف�ي ، وقد تصاب بالعدوى وتن�ش الف�ي

  .األعراض
 

  الص�ي  الحجر تعل�مات
 

ي الرعا�ة الطب�ة
، ال �جوز لك مغادرة مكان الحجر الص�ي إال لتل�ت ي الحجر الص�ي

ور�ة عندما تكون �ف  ال�ف
ب من اآلخ��ن، بمن فيهم أعضاء   للغا�ة وقائ�ة كمامة ارتد .19-كوف�د اختبار جراءإل  أو إذا كان ال بد أن تق�ت

ي كوف�د �جب عل�ك اتباع .أ�تك �ة باللغات المتوفرة،  19-تعل�مات مخال�ي مصائب ف  ،واإلسبان�ة ،اإلنجل�ي
 . http://ph.lacounty.gov/covidquarantineولغات أخرى ع�

 
 الص�ي  الحجر مدة

 
ا  �جب عل�ك البقاء لشخص ُشخصت    كاملة بعد آخر تعرض أ�ام  10أ�ام وحىت    5لمدة   اآلخ��ن عن بع�د�
بأنها كوف�د ا    19-حالته  بكوف�دتحسب� أصبت  قد  �مكن   . 19-ل�ونك  مىت  لتحد�د  أدناە  التفاص�ل  انظر 

ي أن ينت�ي 
 .لحجرك الص�ي الذائت

  فقط إذا  5اليوم  �مكن أن ينت�ي حجرك الص�ي بعد )أ
 و  أعراض تظل بدون •
و�ي  اختبار تلق�ت • ي اليومتم أخذە من   1سلب�ة نت�جته 19-ل�وف�د ف�ي

 .أو بعد 5الـ عينة ُجمعت �ف
ت أو  االختبار إجراء  ع�  قادر غ�ي  كنت إذا  ) ب  للحجر �مكن  األعراض،  واختفت  االختبار، عدم اخ�ت

 .10الـ اليوم بعد ينت�ي  أن الص�ي 
 

 .مخالطة آخر بعد  كامل يوم أول هو األول اليوم .مخالطة آخر يوم هو 0 اليوم :تذك�ي 
 

ي مراقبة  ،  11إذا استوف�ت معاي�ي إنهاء الحجر الص�ي قبل اليوم   :مالحظة ير�ب 
�جب عل�ك االستمرار �ف

ي األما�ن الداخل�ة، خالل ارتداء  صحتك كما البد أن تواصل
 كمامة وقائ�ة للغا�ة قرب اآلخ��ن، خاصة �ف

. باإلضافة إ� ذلك، للعودة إ� العمل،   ي مكان العمل لمدة   �جباليوم العا�ش
أ�ام    10عل�ك ارتداء كمامة �ف

 .بعد المخالطة
 
 
 
 
 
 

 
یفضل استخدام اختبارات  ل اختبار مستضد أو اختبار تضخیم الحمض النووي/ المسحة.  مث  مرخص من إدارة الغذاء والدواء األمریكیةفیروسي    19-ختبار كوفیدالأن یكون ا1 

العمل، یجب مالحظتھا أو اإلبالغ عنھا بطریقة معینة. لمزید من المالمستضد األسئلة  علومات، راجع  . االختبارات الذاتیة مقبولة، ولكن في حالة استخدامھا للعودة إلى 
 . تحقق مع صاحب العمل حول كیفیة إجراء االختبار.الشائعة حول االختبارات لقسم كالیفورنیا للسالمة والصحة المھنیة

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/in-vitro-diagnostics-euas-antigen-diagnostic-tests-sars-cov-2
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#testing
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#testing
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 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
 أمر مسؤول الصحة

   

 

و�ي ( �شخ��ي  اختبار أو تلق�ت نت�جة/و 19-كوف�د أعراض عل�ك إذا ظهرت .2  )ف�ي
 إ�جاب�ة 

 
 عل�ك �جبآخر مخالطة مع المصاب،   أ�ام من   10خالل آخر  19-كوف�د أعراض إذا ظهرت عل�ك أي

ا نفسك عزل لك أو مكان إقامة آخر )فور� ف ي م�ف
او  البقاء �ف و�ي  اختبار ب�جراء وقم( اآلخ��ن عن �ع�د�  كما1 .ف�ي

الطب�ة عن ُبعد  اتأو مقدم الخدم ال����ة، ستشارةاال  الصح�ة أو خط تكرعاي بمقدم تتصل  بأن ينصح
ي  ي ارتداء كمامة وقائ�ة للغا�ة . الممكن والعالج 19-كوف�د إجراء اختبار وترت�ب إلجراء تقي�م طىب

استمر �ف
 ع� األقل.   10قرب اآلخ��ن حىت اليوم  

 
استمر    ،19- مصاب بكوف�د كإ�جاب�ة أو اعتقد مقدم رعا�ة صح�ة أن  19-كوف�د كاختبار  نت�جة كانت إذا

ي ارتداء كمامتك
ي مقاطعة   19-ل�وف�د الطارئ العزل أمر �جب عل�ك اتباع �ف

الصادر عن إدارة الصحة العامة �ف
بعدوى كوف�د ف  للمصابني �ي 

ف الم�ف العزل  وتعل�مات  أنجلوس  �ة،  19-لوس  ف اإلنجل�ي باللغات  المتوافرة   ،
 . nhttp://ph.lacounty.gov/covidisolatio ولغات أخرى ع� ،واإلسبان�ة

 
 األمر  من الغرض

 
لإلصابة   ، وحما�ة األشخاص األ��� عرضة19-كوف�د مرض انتشار إبطاء ع� للمساعدة األمر هذا يهدف
ي  الحاالت ز�ادة من الصح�ة الرعا�ة نظام وحما�ة ،والوفاة

 ينت�ش  قد .والمستشف�ات الطوارئ غرف �ف
وس ف  �سهولة الف�ي ، بني ف ف  غ�ي  كانوا إذا س�ما ال المخالطني  .بال�امل محصنني

 
ضد كوف�د  غ ف  المحصنني بعدوى كوف�د  19-غ�ي  لإلصابة  عرضة  األ���  غ�ي    . والوفاة  19-هم  السن  كبار 

من  �عانون  الذين  ف  المحصنني ف وغ�ي  األ��� عرضة معينة أمراض المحصنني  بالمرض الحادة لإلصابة هم 
ق�د  احتما�ً  واأل��� ) قد ال   .19-كوف�د جراء )ة الوفا ور�ما تنفس، وجهاز  المركزة العنا�ة إ�  والحاجة  لل�ت

ي  ضعف  من �عانون �ستج�ب المحصنون بال�امل ممن 
ا، و�التا�ي فقد يتعرضون   المناعة جهاز �ف للقاح أ�ض�

بمرض شد�د اإلصابة  لخطر  ا  التطع�م   .أ�ض� ذوي  األشخاص  �سبة  زادت  أوم�كرون،  المتحور  مع وجود 
وس، ل�ن ال  ال�امل الذي ف بال�امل ومن تلقوا  زال  ي �مكن أن ُ�صابوا بالف�ي  يتمتعونالجرعة المعززة  المحصنني

 التطع�م بعد  ما عدوى�شكل مهم،   .19-بحما�ة ج�دة من اإلصابة بالمرض الشد�د والوفاة جراء كوف�د
ا �سبب ما عادة ف  الممكن من يزال ال ذلك، ومع .ُوجدت إن فقط، خف�فة أعراض�  أن بال�امل للمحصنني

وا وس ين�ش  .اآلخ��ن إ� الف�ي
 

ا والمتاح المعروف النحو ع� الممارسات، وأفضل العلم�ة األدلة ع� األمر هذا  �عتمد  مرا�ز تو�ي  .حال��
اء منها والوقا�ة األمراض ع� الس�طرة  باعتبارهما الص�ي  والحجر بالعزل اآلخ��ن العامة الصحة وخ�ب

ات�ج�ة  .19-كوف�د انتقال من للوقا�ة مثبتة اس�ت
 

 القانون�ة السلطة
 

ي  الصحة مسؤول  أمر صدر
 ،120175و ، 101085و ، 101040 المواد  بموجب أنجلوس لوس مقاطعة �ف

من   .11.02.030وأقسام قانون مقاطعة لوس أنجلوس    120295، و120225و ،120220و  ،120215و
ي كال�فورن�ا. وقد يتخذ مسؤول الصحة إجراء/إجراءات إضاف�ة قد �شمل االحتجاز  

قانون الصحة والسالمة �ف
ي منشأة صح�ة أو موقع آخر،  

ي أو إلزام الشخص بالبقاء �ف
 لحما�ة صحة أو إصدار استشهاد إداريالمدئف

ي  فشل أو األمر عل�ه ينص ما  األمر لهذا �خضع من انتهك إذا الجمهور
 .له االمتثال �ف

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation-arabic.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation-arabic.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
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 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
 أمر مسؤول الصحة

   

 

 المصادر 
 

ي  لمخال�ي  تعل�مات •  19-كوف�د مصائب
 http://ph.lacounty.gov/covidquarantine ) ة ولغات أخرى باللغة� ف  ) اإلنجل�ي
 http://ph.lacounty.gov/covidcuarentena )اإلسبان�ة باللغة( 

 
ي   19-كوف�د إذا كان لد�ك اختبار مراجع تهمك

ا �ف الرعا�ة الصح�ة ����� أو اشتبه مقدم  ي  و�ي إ�جائب ف�ي
 .COVID-19: إصابتك بـ

 
�ي  العزل تعل�مات •

ف ف  لألشخاص الم�ف  :19-كوف�دب المصابني
 ://ph.lacounty.gov/covidisolationhttpة ولغات أخرى) و� ف  (باللغة اإلنجل�ي
 http://ph.lacounty.gov/covidaislamiento )اإلسبان�ة باللغة( 

 
  :العامة الصحة عن الصادر الطارئ العزل أمر •

_Blanket_Coronavirus_http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/docs/HOO/HOO
  Arabic.pdf-Isolation )الع���ة باللغة(  
 la.htm#isolation-http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/reopening
�ة باللغة( ف  ) أخرى  ولغات اإلنجل�ي

 
 باألمر  الصلة ذات أسئلة

 
ي مقاطعة لوس أنجلوس ع�  إذا كانت لد�ك أسئلة بخصوص هذا األمر، فاتصل 

ب�دارة الصحة العامة �ف
 ). 833(  540-0473الرقم  

 
 :بذلك أمر

 
 5/18/2022 

 
Muntu Davis, M.D., M.P.H. 

  الصحةمسؤول  
 أنجلوس  لوس مقاطعة

 :التار�ــــخ 

 

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidcuarentena
http://publichealth.lacounty.gov/covidisolation/
http://ph.lacounty.gov/covidaislamiento
http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation-Arabic.pdf
http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation-Arabic.pdf
http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/reopening-la.htm#isolation
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