
 
 19-كوفید المستجد كورونا فیروس حول 2020 لصیف معلومات نشرة

 .Boston.gov/COVID19 زیارة تُرجى ،19-كوفید المستجد كورونا فیروس حول المزید لمعرفة
  

 نظام خالل من) BCYF( والعائالت للشباب بوسطن مراكز برامج أو فصول في المشاركة جلأ من التسجیل المشاركین على یجب
 .لصیفا ھذا تسجیل دون المفاجئة الزیارات نقبل ال. Summer-Boston.gov/BCYF على التسجیل

 
 والسیاسات العامة الصحة مسؤولي توجیھات اتباع) BCYF( والعائالت للشباب بوسطن مراكز وبرامج فصول في المشاركین على یجب

 من كالً  یغطي قناع( للوجھ واقٍ  غطاء ارتداء ذلك في بما 19-كوفید المستجد كورونا بفیروس المتعلقة BCYF بوسطن بمراكز الخاصة
 .األقل على ثانیة 20 لمدة والصابون بالماء كثیًرا األیدي وغسل اآلخرین، عن أقدام 6 مسافة على فاظوالح ،)والفم األنف

 
 والذي الوشاح أو البندانا مثل جیدًا حكمم القماش من أو ورقي غطاء أي( بھم الخاص الوجھ غطاء یحضروا أن المشاركین على یجب

 . اآلخرین عن أقدام 6 مسافة على والحفاظ) واألنف الفم یغطي
 

 المستجد كورونا بفیروس مرتبطة أعراض أي من یعاني الطفل كان إذا. بالعدوى اإلصابة حالة في بالمنزل البقاء المشاركین على یجب
 حاستي فقدان صداع، الجسم، أو العضالت في آالم إرھاق، التنفس، في صعوبة أو تنفس قضی سعال، بالبرد، الشعور أو حمى( 19-كوفید

 أحد استدعاء وسیتم منفصلة غرفة في عزلھ فسیتم ،)اإلسھال القيء، أو الغثیان األنف، سیالن أو احتقان الحلق، التھاب الشم، أو التذوق
 صعوبة أو السعال أو الحمى أعراض من یعاني الطفل كان وإذا. ممكن توق أقرب في طفلھم یصطحبوا أن ویتوقع األمر ولي/الوالدین
 .الفور على الطبیة الرعایة طلب الوالدین على فیجب ،19-كوفید المستجد كورونا لفیروس أخرى أعراض أي أو التنفس

 
 المیاه إلى الوصول توفیر) BCYF( بوسطن مراكز على یتعذر حیث بھم، الخاصة والمیاه الشرب زجاجات إحضار المشاركین على یجب
 .العامة الصحة لوائح بسبب

 
 من للمزید الصف أو البرنامج وصف انظر أمكن، إن( المستلزمات من غیرھا أو الخاصة الریاضیة معداتھم إحضار المشاركین على یجب

 .)التفاصیل
 

 .البرنامج بدء قبل دقائق 10 حتى بھا وصلوا التي ةالسیار في أو الخارج في االنتظار مبكًرا یصلون الذین المشاركین جمیع من سیُطلب
 

 .واحدة ظھر حقیبة أو صغیرة حقیبة غیر أخرى متعلقات أي إحضار للمشاركین یمكن ال
 

 .المقرر نشاطھم انقضاء بعد مباشرة المركز مغادرة المشاركین جمیع على یجب
 

 مقدم یكن لم إذا. المقرر نشاطھم بعد واصطحابھم أعوام 10 عن ھمأعمار تقل الذین األطفال توصیل معتمد رعایة مقدم یتولى أن یجب
 اتصال بجھات االتصال فسیتم اآلباء، إلى الوصول باإلمكان یكن لم وإذا. بالوالدین االتصال فسیتم الطفل، انتظار في المعتمد الرعایة

 بوسطن شرطة بقسم فسنتصل الطوارئ، اتصال جھة أو األمر ولي/الوالدین أحد إلى الوصول من دقائق 10 بعد نتمكن لم إذا. الطوارئ
)BPD (والعائالت األطفال قسم أو/و )DCF .(من الفصل إلى المناسب الوقت في األطفال اصطحاب عن المتكرر التخلف سیؤدي 

 .البرنامج
 

 الخارجي المسبح باستخدام الخاصة المحّددة التوجیھات
 

https://www.boston.gov/news/coronavirus-disease-covid-19-boston
https://www.boston.gov/health-and-human-services/summer-programs-and-events-bcyf
https://www.boston.gov/news/information-face-coverings-covid-19


 على للسباحة زمنیة فترة على للحصول التسجیل الزوار على یجب الزوار، مةسال لتعزیز السعة حدود اتباع على منا حرًصا
Boston.gov/BCYF-Summer .التالي الیوم جلسات من ساعة 24 قبل التسجیل سیُتاح. تسجیل بدون بالدخول یُسمح ولن 

 .سبقأ أیھما للجلسة، المتاح العدد نصف ملء أو المتاحة األماكن كل ملء یتم حتى مفتوًحا وسیظل
 

 واحدة جلسة من ألكثر بالتسجیل الزوار قام إذا. فقط یومیًا واحدة جلسة وحضور بالتسجیل للزوار وسیُسمح المدة محدودة الجلسات ستكون
 .للحضور یتطلعون الذین لألفراد انتظار قائمة ھناك كانت إذا تسجیلھم إلغاء في بالحق نحتفظ فإننا الیوم، في

 
 أثناء اآلخرین من أقدام 6 مسافة على الحفاظ منھم وسیُطلب دقائق، 10 عن یزید ال بما الجلسة موعد قبل الوصول الزوار من یُطلب

 .الجلسة لبدء المنشأة خارج االنتظار
 

 .جلسة لكل فردًا 75 لـ السماح على الزوار سعة إرشادات تنص
 

 .بوسطن لسكان األفضلیة ستُعطى
 

 . المالبس تغییر مناطق/المالبس تغییر غرف إغالق سیتم حیث المجيء بلق السباحة مالبس ارتداء الزوار على یجب
 

 أو الخزائن استخدام للزوار یمكن ال ولكن المالبس، تغییر غرفة خالل من) مطلوبًا الوصول كان إذا( المیاه دورات إلى الوصول یمكن
 .التغییر منطقة

 
 .الماء في یكونون ال عندما األوقات جمیع في) والفم األنف تغطي( الوجھ أغطیة ارتداء الزوار على یجب

 
 .وثیقًا جسدیًا اتصاالً  تتطلب التي السباحة دروس تقدیم یتم لن
 

 السطح مناطق على ذلك وینطبق المنزلیة، المجموعة خارج األفراد لجمیع اآلخرین من أقدام 6 عن تقل ال مسافة على الحفاظ مطلوب
 .المسبح وسطح المسبح اءوم المیاه في الخوض ومناطق والحمامات

 
 مرة الفحص أسئلة طرح وسیتم. 19-كوفید المستجد كورونا فیروس فحص بخصوص أسئلة الزوار على سیُطرح جلسة، في التسجیل عند

 .المسجلة للجلسة المسبح إلى الوصول تسجیل عند أخرى
 

 . معھم الماء في بالغ شخص إلى العمر من ةالثامن دون األطفال یحتاج. بالغ شخص لكل سنة 12 سن تحت أطفال بثالثة یسمح


