
2021أغسطس    26المفعول الخمیس  ةساری ةالجدید ةالمحلیالتوجیھیة   ةالصحی قیود ال  
لعامة الناس حة تاالم المغلقة  العامةأغطیة الوجھ مطلوبة في األماكن    

 
من جمیع مالكي الب القیود الجدیدة . تطقیود صحیة توجیھیة محلیة جدیدة  لینكولن -الصحة بمقاطعة النكستر  دائرة أصدرت  

من جمیع األفراد ارتداء أقنعة الوجھ أثناء التواجد في الداخل. یجب على  ,یةالسكن  غیرنى امبالومشغلي أي مبنى أو عمل أو 
. ، بغض النظر عن حالة التطعیم   المغلقةكل شخص یبلغ من العمر عامین أو أكثر ارتداء قناع في ھذه األماكن العامة   

 
 30صباحاً وتستمر لغایة  12:01عند الساعة اغسطس  26یوم الخمیس المصادف  ابتداءأ من  التنفیذتدخل القیود حیز 

 سبتمبر. 
 

   :أقنعة الوجھ غیر مطلوبة عندما یكون الفرداستثناءات.  توجیھیةال ةالصحی القیود  تضمنت

األوقات أو عدم التواجد في نفس الغرفة أو أقدام على األقل عن األفراد اآلخرین في جمیع   6قادر على الحفاظ على مسافة •
. العمل مع اي فرد آخر كانم  

. ألكل والشربلتناول ا  الجلوسشرب او ال كل واأل في حال تناول •  

.منخرط في التمارین البدنیة •  

. منخرط في مھنة تمنعھ من ارتداء غطاء الوجھ •  

تطلب إزالة مؤقتة لقناع  فعالیات تفي منخرط أو   ,خدمات الحصول على شراء سلع أو  ,على خدمة   یسعى للحصول •
. الوجھ)العنایة بأو  الذقن  وجھ (مثل حالقةال  

. أقدام  6على مسافة  مع امكانیة المحافظة  جمھورللحي إلقاء خطاب أو محاضرة أو بث  في حال  •  
 

. ارتداء قناع الوجھ ھ منحالة صحیة عقلیة أو إعاقة تمنع طبیة,لوجھ بسبب حالة ا ارتداء قناع  یستطیعال •  
 

بتقییم الشكاوى وتحدید   لینكولن  -الصحة في مقاطعة النكستر  دائرة ستقوم   .لتطبیق القیودسیتم استخدام نھج تعلیمي 
قبل   أوالً  وجیھالت تم سی عند الضرورة ، . الغیر ملتزمةلألفراد والشركات والمنظمات   وجیھأفضل طریقة لتوفیر الت

بشكل عام على الشركات أو األفراد الذین ، على الرغم من محاوالت   توجیھسیركز ال .األجراءات الصارمة  تنفیذ
لینكولن    -لكل من إدارة الصحة في مقاطعة النكستر حقی .الصحة الموجھة قیود، یواصلون انتھاك  وعیةالت
.ةیھیوج تة الیالصح  القیود   األجبار على تطبیق القانونیةسلطات الو  
 

UPLNK.lincoln.ne.gov  یمكن تحمیل الشكاوى المتعلقة بت نفیذ  القیود من خالل  
402-441-6280    یمكن للشركات التي لدیھا أسئلة االتصال بالرقم 

. األلتزام بقانون ارتداء الكمامةلإلبالغ عن عدم   911رقم الال تتصل ب•   
 

 

https://lincoln.ne.gov/city/uplnk/

