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ت السابقة بسبب بینما یعد الھالوین عادة وقتًا للمرح واإلثارة لألطفال والكبار على حد سواء، إال أن موسم الھالوین الحالي سیكون مختلفًا عن السنوا
وأفضل طریقة لتجنب اإلصابة  .19-خطر انتشار كوفید . فعموًما، كلما زاد تفاعل األشخاص مع بعضھم، وطال ذلك التفاعل، زاد19-جائحة كوفید

قد یعني  .19-لإلصابة بحالة مرضیة شدیدة من كوفیدأعلى نسبة خطورة لھذا األمر أھمیة خاصة لمن ھم عرضة لـ و تجنُب التعرض للفیروس تماًما.
 ذلك اختیار عدم المشاركة في أنشطة الھالوین أثناء الجائحة.

(غطاء قماشي للوجھ)،  وارتداء كمامةیقیمون في منازلھم، ، یجب على الجمیع تجنب التواصل عن قرب مع الناس الذي ال 19-للوقایة من كوفید
تُعد بعض أنشطة الھالوین أكثر خطورة من غیرھا. اقرأ المعلومات الواردة أدناه  جیدًا وباستمرار. غسل األیديوكذلك  التباعد االجتماعيوممارسة 

 تیار المشاركة ھذا العام.التخاذ أفضل قرار ألسرتك بشأن اخ

 لمزید من المعلومات. إرشادات مركز السیطرة على األمراض بشأن االحتفاالت باألعیادانظر 

 نسبة خطورة أقل:
 نحت القرع أو تزیینھ مع أفراد أسرتك، وعرض عملك •
 نحت القرع أو التزیین بالخارج، مع مراعاة مسافة آمنة، مع الجیران أو األصدقاء •
 تزیین منزلك أو شقتك أو مكان معیشتك •
لسیر في الھواء الطلق من ممارسة لعبة التفتیش في عید الھالوین حیث یُعطى األطفال قوائم بأشیاء خاصة بالھالوین للبحث عنھا أثناء ا •

 منزل إلى منزل لالستمتاع بزخارف الھالوین مع مراعاة المسافة
 إجراء مسابقة أزیاء ھالوین افتراضیة •
 االستمتاع بمشاھدة أفالم ھالوین مع األشخاص الذین تعیش معھم •
البحث عن خدعة أو حلوى من خالل لعبة التفتیش مع أفراد أسرتك داخل منزلك أو حولھ بدالً من  •

 الذھاب من منزل إلى منزل

 نسبة خطورة متوسطة:
المشاركة في ممارسة الخدعة أو أخذ الحلوى مع اتباع إستراتیجیات التباعد المطبقة (على سبیل المثال، یقدم مانحو الحلوى  •

 ایا صغیرة ملفوفة بشكل فردي ومتراصة كي تلتقطھا األسر وتذھب مع الحفاظ علىأكیاًسا بھا ھد
 التباعد االجتماعي (مثل نھایة ممر أو على حافة ساحة)

ر أكیاس الھدایا، فاغسل یدیك بالماء والصابون لمدة  • ثانیة على األقل قبل  20وإذا كنت من یحّضِ
 تحضیر األكیاس وبعده.

التي یرتدي فیھا األفراد كمامات، ومن السھل الحفاظ على مسافة ستة أقدام بین مجرد التوقف في المنازل  •
 صاحب المنزل وغیره من منفذي الخدع أو مقدمي الحلوى.

حضور حدث صغیر في الخارج مثل إیقاف السیارات لطلب الحلوى، یمكن الحفاظ فیھ على  •
 التباعد االجتماعي وأن یرتدي الجمیع كمامة.

ع فیھا على ارتداء الكمامات وفرضھ، ویمكن للناس الحفاظ  • زر حدائق أو بساتین زراعة الیقطین، التي یُشجَّ
 على مسافة ستة أقدام على األقل فیما بینھم.

 نسبة خطورة أعلى:
 عمل الخدع أو تقدیم الحلوى لعدد كبیر من المنازل أو زیارة عدة أحیاء، •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html%23halloween
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html%23halloween
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 حیث یطرق المشاركون بابًا تلو اآلخر
عمل الخدع أو تقدیم الحلوى في المنازل التي ال یرتدي فیھا األفراد كمامات، وال یتم الحفاظ على مسافة ستة  •

 أقدام بین األفراد.
 جتماعي فیھا.حضور حفالت أو فعالیات قد تصبح مكتظة ویصعب الحفاظ على التباعد اال •
 الخروج في جوالت على عربات محملة بالتبن أو جرارات مع أشخاص لیسوا في منزلك. •
 الذھاب إلى بیوت رعب داخل المباني حیث من الوارد أن یتجمع الناس معًا ویصرخوا. •

رعب، وغیر في عید الھالوین ھذا العام، یمكن أن تزید الفعالیات التي تنطوي على تجمعات كبیرة من األفراد (مثل حفالت الھالوین الكبیرة وبیوت ال
لتباعد وقد تشمل ھذه الفعالیات مجموعات كبیرة من األشخاص الذین ال یستطیعون الحفاظ على ا ویوصى بتجنبھا. 19-ذلك) من خطر انتقال كوفید

. یُسَمع في بیوت الرعب صراخ الناس، ومن المعروف أنھا 19-االجتماعي، وغالبًا ما یكونون في أماكن مغلقة؛ ما قد یزید من احتمالیة انتشار كوفید
لى التركیز على . تحتاج بیوت الرعب التي تختار العمل إ19-تزید من انبعاث رذاذ الجھاز التنفسي؛ وھذه األنشطة ذات خطورة خاصة لنشر كوفید

یجب  والتسلیة العامة. إلعدادات الترفیھ  3رشادات المرحلة إكیفیة تقلیل االحتكاك بین الحاضرین والعاملین وغیرھم والحد منھ، ویجب أن تتبع بدقة 
 أن تسمح بیوت الرعب بترك مسافة واسعة بین المجموعات التي تتجول

ون بالتنقل في فیھا لتسھیل التباعد، كما یجب عدم تزیینھا بمواد/عناصر ستعلق بوجوه الزبائن أو تلمسھا. اإلعدادات التي تزید من التھویة وتسمح للزب
قلل من المخاطر بشكل أكبر. یجب أیًضا أن تتجنب بیوُت الرعب استخدام ممثلین یقفزون معلم الجذب دون لمس األسطح الشائعة (كمقابض األبواب) ت

 أقدام بین المشاركین. 10على الزبائن، أو تضمن حفاظ الممثل على مسافة 
ع األطفال القائمین ، بسبب احتمالیة االقتراب من العدید من األشخاص وصعوبة اتبا19-تتضمن ممارسات الخدعة أو الحلوى زیادة خطر نقل كوفید

 بالخدع أو الحلوى لتوصیات استخدام الكمامات والتباعد االجتماعي. إذا اخترت ممارسة الخدع أو الحلوى، فمن المھم حمایة نفسك مستعینًا
 بالتوصیات التالیة:

إیجابیة لدیك خالل األیام العشرة الماضیة، أو  19-أو كانت نتائج اختبار كوفید ،19-أعراض كوفید إذا ظھرت علیك .1
بشأن  )VDHفاتبع إرشادات وزارة الصحة بوالیة فرجینیا ( یوًما الماضیة، 14احتككت بشخص مصاب بكوفید خالل 
كنت تعزل نفسك أو تمارس الحجر الذاتي لنفسك، فال تشارك في ممارسة . إذا البقاء في المنزل واالبتعاد عن اآلخرین

 الخدعة أو الحلوى ھذا العام، وابحث عن خیارات افتراضیة أخرى لالحتفال.
تأكد من الحفاظ على مسافة ستة أقدام على األقل بینك وبین اآلخرین الذین ال یقیمون في  .2

 منزلك في جمیع األوقات.
قبل الذھاب لممارسة الخدع أو الحلوى أو توزیع الحلوى. یجب استخدام معقم الیدین أثناء الخدع أو الحلوى، أو  اغسل یدیك .3

 توزیع الحلوى عند عدم توفر الماء والصابون.
قد ال تكون أقنعة الھالوین محكمة اإلطباق على الوجھ وقد ال تغطي األنف والفم. ال تحمي أقنعة ارتِد كمامة قماشیة.  .4

الھالوین التي تحتوي على فجوات وثقوب من استنشاق الرذاذ الخارج من الجھاز التنفسي لآلخرین. قد یؤدي ارتداء 
 كمامة قماشیة تحت قناع الھالوین إلى صعوبة التنفس، وال ینصح بھ.

ع الحلوى، ففكر في إعداد منطقة بالخارج، كطاولة أو كراٍس قابلة للطي، لوضع الحلوى. باعد بین أماكن وضع إذ .5 ا كنت توّزِ
الحلوى؛ لئال یضطر العدید من األشخاص إلى الوصول إلى الوعاء نفسھ، أو أفسح طرقًا لتقدیم الحلوى دون تالمس، مثل األنبوب 

وز ستة أقدام. بالنسبة إلى إیقاف السیارات لطلب الحلوى، حافظ على مسافة بین السیارات المنحدر لتوزیع الحلوى بطول یتجا
 بترك مكان سیارة بین كل سیارتین.

 19-مزید من المعلومات عن كوفید
اق ستة من شخص آلخر. یمكن أن یحدث االنتشار عندما یكون الناس على مقربة من بعضھم (في نط 19-ینتشر الفیروس المسبب لمرض كوفید

ن أقدام تقریبًا) من خالل رذاذ الجھاز التنفسي عندما یتحدث شخص ما أو یعطس أو یسعل، أو عبر االحتكاك المباشر برذاذ الجھاز التنفسي م
 عن طریق أشخاص ال تظھر علیھم األعراض. 19-خالل مشاركة أواني األكل أو الشرب والتقبیل وما إلى ذلك. كما یمكن أن ینتشر كوفید

https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/governor-of-virginia/pdf/Forward-Virginia-Phase-Three-Guidelines---8-21-2020.pdf
https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/governor-of-virginia/pdf/Forward-Virginia-Phase-Three-Guidelines---8-21-2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/04/Home-IsolationQuarantine-Release-Graphic_FINAL.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/04/Home-IsolationQuarantine-Release-Graphic_FINAL.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/04/Home-IsolationQuarantine-Release-Graphic_FINAL.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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