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تم اإلبالغ عن حاالت جديدة من
في منطقة  Two Riversمن قبل إدارة الصحة العامة في  COVID-19كيرني  -تم اإلبالغ عن  )11( 11حالة جديدة من
للحصول على معلومات أكثر  Two Riversالمقاطعات السبع التي تخدمها يوم الثالثاء  2مارس .يرجى مراجعة موقع
.الحالي  COVID-19تفصيالً لمواطنينا حول
:تشمل الحاالت المؤكدة الجديدة ليوم الثالثاء ما يلي
مقاطعة بوفالو • 4 -
مقاطعة داوسون • 2 -
مقاطعة كيرني • 3 -
مقاطعة فيلبس – • 2
أكثر أهمية من أي وقت مضى .يجب اإلشادة بعملك الجاد والجهود التي  COVID-19يعد البقاء على يقظة لمنع انتشار
تبذلها في حياتك اليومية .التغييرات صعبة للغاية  ،لكنها مهمة لمستقبل نبراسكا ومواطنينا .كلما زادت الخطوات التي يمكنك
.سيكون الجميع أكثر أمانًا  COVID-19 ،اتخاذها أنت وعائلتك لمنع انتشار
:يرجى تذكر اتباع القواعد الثالثة
األماكن المزدحمة •
.تجنب التجمع في مجموعات عندما ال تستطيع الحفاظ على مسافة ستة أقدام من اآلخرين o
إغالق جهات االتصال •
عا أو حافظ على مسافة ستة أقدام مع األشخاص الذين ال تعيش معهم o
.ارت ِد قنا ً
•
األماكن الضيقة
.تجنب األماكن المغلقة ذات التهوية السيئة o
تقديم النصيحة للمواطنين بالبقاء في منازلهم عند اإلصابة بالمرض وطلب الرعاية الطبية عند  Two Riversتواصل شركة
.الضرورة
على مستوى الوالية للمساعدة ( )COVID-19فتحت وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية خط معلومات حول فيروس كورونا
.في اإلجابة على األسئلة العامة ومشاركة أحدث المعلومات والموارد مع نبراسكان إلبقائهم على اطالع
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.الرقم هو  .6645-552-402ساعات العمل من  8صبا ًحا حتى  8مسا ًء .اليومي
حوالي نهرين قسم الصحة العامة
 ،شركاء متعاونين وقادة المجتمع والجمهور لتعزيز أنماط الحياة الصحية  Two Riversيُشرك قسم الصحة العامة في
وتوفير التعليم الوقائي  ،وضمان الجودة البيئية  ،وإنشاء مجتمعات أكثر صحة وأمانًا لجميع الذين يعيشون داخل المنطقة .تابع
 Twitter @ 2RPHDو  Facebookعلى TRPHD
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