
أنشطة أكثر أمانًا في العطالت 

•  استضف حفلة افتراضية. إذا لم تحصل أنت أو أصدقائك 
 وعائلتك عىل اللقاح بالكامل، فيمكنك عمل حفلة عشاء عن 

طريق الفيديو. استقبل العام الجديد بحفلة تنكرية افتراضية. 

 •  قم بتزيين الردهات. علِّق الزينة للشعور بأجواء األعياد. 
 تجول في منطقتك واستمتع برؤية المنازل والمتاجر المزينة. توقف 

لتتناول مشروبًا ساخًنا لتحافظ عىل شعورك بالدفء.

•  انشر بهجة األعياد. فاجئ جارك بإهدائه بعض كعكات العيد. أرسل 
بطاقات األعياد بالبريد إىل زمالئك في العمل أو اتصل بصديق لم 

تتحدث معه منذ فترة. ادُع شخًصا قد يكون وحيًدا لحضور حفلة 

العشاء في موسم األعياد.  

•  استمتع بالثلج. اصنع رجل الثلج، أو اذهب للتزلج عىل الجليد أو 
المشي باألحذية الثلجية أو ادخل في معركة بكرات الثلج. 

•  التسوق في األعياد. تسوق عبر اإلنترنت لتجنب االزدحام أو اتصل بشركة 
لحجز استالم الطلبات بجانب الرصيف من المتجر المحلي المفضل لديك. إذا 

تسوقت شخصًيا، فارتِد كمامة للوجه حتى إذا كنت حاصالً عىل اللقاح بالكامل 

واستخدم معقم اليدين واذهب في غير ساعات الذروة. 

 •  جهز وليمة. جهز وجبتك المفضلة في موسم األعياد وشاركها 
مع أحبائك – فأنت تستحقها! 

 التجمعات
يزيد التجمع مع اآلخرين من خطر اإلصابة بمرض )COVID-19( خاصة إذا لم يكن 

الجميع قد حصل عىل اللقاح. إن التواجد في مجموعة يجعل التباعد الجسدي أمًرا 

صعًبا، كما أنه ال يمكن ارتداء كمامة الوجه عند األكل والشرب. إذا التقيت مع 

أشخاص آخرين:

•  فكر في المخاطر: إذا كنت تعاني أنت أو أحد أحباءك من البالغين األكبر سًنا 
من مرض مزمن يزيد من من خطورة إصابتك بمرض )COVID-19( شديد، ففكر 

في البقاء في البيت واالستمتاع باألعياد عن بُعد، وخصوًصا إذا لم تكن حاصالً 

عىل اللقاح بالكامل.

•  احصل عىل االختبار. احصل عىل اختبار مرض )COVID-19( قبل حضور 
تجمع أو سفر وبعد ذلك، خاصًة إذا كان بصحبتك كبار سن أو أشخاص آخرين 

معرضين لخطر متزايد لإلصابة بمرض )COVID-19( بأعراض شديدة.

 احتفل، وابَق بأمان! 
نصائح لقضاء موسم األعياد بأمان أكثر.

بغض النظر عن كيفية 
احتفالك، ساعد عىل منع 

.)COVID-19( انتشار مرض

ابق في المنزل إذا كنت 
مريًضا: احتفل في المنزل 
إذا كنت أنت أو أحد أفراد 

أسرتك لستم عىل ما يرام 

أو إذا كانت نتيجية اختبار 

مرض )COVID-19( لدى 

أحدكم إيجابية مؤخًرا. إذا لم 

تكن قد حصلت عىل اللقاح 

بالكامل وكنت مؤخًرا قد 

خالطت شخًصا مصابًا بمرض 

)COVID-19(، فيجب عليك 
البقاء في البيت. 

احصل عىل اللقاح: فهذه 
أفضل طريقة لحماية نفسك 

ومن حولك ضد مرض 

)COVID-19(. بمجرد الحصول 
عىل اللقاح بالكامل، تصبح 

جميع األنشطة أكثر أمانًا. 

احصل عىل جرعة تنشيطية 

إذا كنت مؤهالً لها، خاصة إذا 

كنت معرًضا لخطر أكبر.

 ارتِد كمامًة للوجه: 
يمكن أن تكون مصابًا بمرض 

)COVID-19( وال تدري. يجب 
عىل الجميع ارتداء كمامة للوجه 

في األماكن العامة الداخلية 

أو في األماكن الخارجية 

المزدحمة.

حافظ عىل نظافة يديك: 
اغسل يديك كثيًرا أو استخدم 

معقم اليدين الذي يحتوي عىل 

الكحول. تجنب لمس وجهك 

بأيٍد غير مغسولة وقم بتغطية 

أنفك وفمك عند السعال 

والعطس. 

احصل عىل لقاح مرض )COVID-19( لالستمتاع بموسم األعياد بأمان أكثر. للحصول عىل 

المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة nyc.gov/covidvaccine. فيما يلي بعض النصائح 

األخرى للحفاظ عىل سالمتك أنت وأصدقائك وعائلتك.

Arabic

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-ar.page


 .)COVID-19( قلل التجمعات: كلما اجتمع الناس بالقرب من بعضهم البعض، زاد خطر اإلصابة بمرض  •

 •  احتفل في الخارج: ينتشر مرض )COVID-19( بسهولة في الداخل ألن دوران الهواء أقل. 
هذا صحيح بشكل خاص في فصل الشتاء عندما تغلق األبواب والنوافذ. 

•  احتفظ بطبقك لنفسك: ال تشارك األطباق أو األكواب أو األواني مع اآلخرين. تجنب الوجبات الجماعية.

 السفر 
قد يكون في السفر ازدحام وذهاب إىل أماكن بها مستويات عالية من انتشار مرض )COVID-19(. إذا لم تحصل 

عىل اللقاح بالكامل، فتجنب السفر. يجب عىل كل شخص مسافر أن يتبع النصائح التالية: 

•  التزم بالتغطية. ال تزال الكمامات مطلوبة في الطائرات والقطارات ووسائل النقل األخرى وفي المطارات 
 "Commuting Safely وابحث عن nyc.gov/health والمحطات، حتى لو كنت حاصالً عىل اللقاح. زر الرابط

 "During the COVID-19 Public Health Emergency )كيفية التنقل بأمان أثناء حالة الطوارئ الناتجة
 عن مرض )COVID-19( في الصحة العامة( للحصول عىل نصائح للتنقل بأمان أكثر. 

)COVID-19( التزم بالقواعد. تحقق من إرشادات الوالية واإلرشادات المحلية وإرشادات البلد حول مرض  • 
 واتبع تلك اإلرشادات. إذا غادرت الواليات المتحدة، فستحتاج إىل الحصول عىل اختبار قبل العودة إىل الوطن.

 •  أِقم في فندق. إذا كنت ستزور األصدقاء أو العائلة خارج المدينة، ففكر في اإلقامة في فندق إذا لم تحصل 
أنت أو اآلخرين عىل اللقاح بالكامل. إذا كان لديك زوار من خارج المدينة، فاقترح عليهم فعل الشيء نفسه.

•  اتبع إرشادات السفر. يشمل ذلك إجراء االختبار قبل السفر وبعده، وااللتزام بالحجر الصحي حسب 
الحاجة بعد عودتك. يجب عىل الجميع متابعة أعراض مرض )COVID-19( لديهم بعد السفر. زر الرابط 

cdc.gov/covidtravel للحصول عىل مزيد من المعلومات.

قد تقوم إدارة الصحة في NYC بتغيير التوصيات مع تطور الموقف.  11.19.21

 nyc.gov/vaccinefinder للعثور عىل موقع للحصول عىل اللقاح، تفضل بزيارة 

أو اتصل بالرقم 877-829-4692. 

للعثور عىل موقع لالختبار، تفضل بزيارة nyc.gov/covidtest أو اتصل بالرقم 311.

 للحصول عىل دعم للصحة العقلية، اتصل بالرقم 888-692-9355 

 .nyc.gov/nycwell أو زر الرابط
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