
 
 
 
 
 
 

 
  أو یمتلك كیان أو فرد  أي أن على ینص (DHM) موجًھا محلیًا صحیًا دبیًرات النكستر-لینكولن بمقاطعة الصحة  إدارة أصدرت

 المناطق أو  والعامة الخاصة التعلیمیة المؤسسات الحصر، ال المثال سبیل على   ذلك في بما السكن، بخالف مبنى أي یدیر
 یكن لم  ما الداخل  في تواجدھم أثناء الكمامة ارتداء فوق فما) ٥(  الخامسة سن  من األفراد جمیعمن  یطلب أن یجب التعلیمیة،

  آخر  شخص أي  من عمل مساحة  أو  الغرفة نفس في ولیس األوقات جمیع في  أقدام  ٦ممارسة التباعد لمسافة  على قادًرا الفرد
 خمس العمر من یبلغون الذینزبائنھم  أن  من التأكد األعمال أصحاب  من أیًضا الصحة  إدارة تطلب. أسرتھ أفراد  من لیس

 .  األسرة خارج من أفراد مع أقدام ستة  مسافة على الحفاظ فیھ یستطیعون ال وقت أي في الكمامة یرتدون أكثر أو سنوات
 
 

 . (أیار)مایو ۲۱ حتى ویستمر نیسان ۲۳  الجمعة یوم ،یلزم ارتداء الكمامة الذي   تنفیذ التدبیر الصحي، یبدأ
 
 

 التدبیر الصحي یشمل استثناءات، الكمامة غیر مطلوبة في الحاالت التالیة:  
 

  فرد كل لقیحت تم  وإذا استراحة،  غرفة أو خاص  مكتب مثل الناس، لعامة مفتوحة لیست منطقة في  األفراد  كان إذا •
 بااللتقاء بالكامل  تلقیحھم تم الذین  لألشخاص ذلك  سیسمح. الكمامة ارتداء إلى اآلن بعد یضطروا فلن كامل، بشكل
 . الفصل من أقدام  ٦ مسافة على الحفاظ تعذر لو حتى كمامة بدون

 ؛ فیھ الخدمات ھذه تقدیم یتم الذي الموقع في للمقاطعة  أو للوالیة تابعة أو فیدرالیة حكومیة خدمات في مشارك •
 األوقات؛ جمیع في  الفاصلة المسافة من ستة أقدام على الحفاظ ویمكن التمرین في شاركم
 

 الوجھ؛  كمامة  ارتداء تمنع مھنة في عملی •
 الشراء؛ أو الخدمة  أثناء الوجھكمامة ل  مؤقتة إزالة تتطلب خدمات أو سلع شراء أو خدمة على  الحصول •
 وفقط اآلخرین  األفراد  من أقدام) ٦( ستة مسافة  على  الحفاظ تم طالما للجمھور بث أو محاضرة أو خطاب إلقاء  •

 أو،  البث؛ أو المحاضرة  أو الخطاب إلقاء أثناء
 . الوجھ كمامة ارتداء تمنع إعاقة أو عقلیة صحیة حالة أو طبیة حالة بسبب للوجھ كمامة ارتداء یجوز ال •

 
 
 

 أولئك. المتعمد االمتثال عدم  أو المتكررة الجرائم على  ستقاضي ولكنھا لزاماال من بدالً  التعلیم على  التركیز في المدینة ستستمر
  أن یجب. الطوارئ غیر  بأرقام أو 911 لضباط علىا أو  بالشرطة یتصلوا أال یجب بھا المشتبھ االنتھاكات یالحظون الذین
 عبر أو الھاتف تطبیق خالل من إما المواقف بھذه UPLNK إبالغ یجب. الطوارئ  لحاالت مفتوحة ھذه االتصال خطوط تظل

  بالرقم االتصال حول التدابیر الصحیة  أسئلة  ملدیھ ذین الصحاب االعمال أل یمكن. UPLNK.lincoln.ne.gov على اإلنترنت
٤۰۲٤٤۱٦۲۸۰ 
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