
الحواضن اإلجتامعية هي مجموعة أساسية من األصدقاء أو العائلة الذين يوافقون عىل حرص أنشطتهم اإلجتامعية الشخصية عىل بعضهم 
البعض فقط، ومامرسة التباعد الجسدي مع أي شخص من خارج املجموعة. يسمح كونك جزًءا من الحواضن ألفرادها مبواصلة رؤية 

األشخاص خارج منازلهم مع تقليل خطر إنتشار كوفيد - 19.
ماهي الحواضن ؟

إفعل اآليت ال تفعل اآليت

* أفراد األرسة تعني مجموعة من األشخاص يعيشون مًعا يف مسكن مشرتك مع مطبخ أو حامم مشرتك.

اإلختالط اإلجتامعي مع أشخاص آخرين خارج حاضنك، بإستثناء الذين يرتدون 
الكاممة، يف الهواء الطلق، مبسافة جسدية ال تقل عن 6 أقدام.

اإلختالط ضمن حاضن مع أكرث من 10 أشخاص أو أفراد أرستني.

كن جزًءا من أكرث من حاضن واحد/ دائرة إجتامعية.

تضمني األشخاص يف حاضنك الذين إشرتكوا مؤخًرا يف سلوكيات محفوفة 
باملخاطر.

التوقف عن إتباع إرشادات الصحة العامة األساسية 
)الغسل املتكرر لليدين، التباعد اإلجتامعي، إرتداء الكاممة(.

السامح ألفراد األرسة بالتواجد يف مجموعات حاضنة مختلفة.

اإلشرتاك يف نشاط مل يتم اإلتفاق عليه مع حاضنك،
مثل السفر.

البقاء يف حاضن صغري إذا كان اآلخرون يشاركون يف سلوك غري آمن 
)عىل سبيل املثال ، الذهاب إىل الحفالت الكبرية أو التجمعات(.

قم باإلتفاق مسبًقا وبالتحديد عىل من سيكون يف الحاضن. حافظ عىل الحاضن ألقل 
من 10 أشخاص، وليس أكرث من أرسة واحدة.*

ناقش مدى قابلية تعرض أعضاء الحاضن لكوفيد- 19 )الحاالت الطبية األساسية، فوق 
سن 65(

قم باإلتفاق عىل كيفية قيام جميع أعضاء الحاضن بالحد من املخاطر )عىل سبيل 
املثال، عدم رؤية األشخاص خارج الحاضن بخالف الذين يرتدون الكاممة يف الهواء 

الطلق، وعدم العمل أو الذهاب إىل املدرسة شخصيًا(. الحجرة بأكملها تأخذ عىل عاتقها 
مخاطر تعرض كل عضو لإلصابة.  

التعهد بأن نكون صادقني مع بعضنا البعض بشأن األنشطة.

البقاء يف الهواء الطلق قدر اإلمكان، حتى داخل الحاضن. 

تواصل عىل الفور إذا ظهرت عىل أي شخص أعراض أو تعرض لإلصابة بكوفيد - 19 
يحتاج الحاضن بأكمله إىل التوقف عن اإللتقاء عىل الفور، ويجب إختبار الشخص 

املصاب بأعراض كوفيد - 19 عىل الفور.

“الحواضن” اإلجتامعية اآلمنة
كوفيد - 19

.Michigan.gov/Coronavirus للمزيد من املعلومات حول الطلب، قم بزيارة املوقع
 .COVID19@michigan.gov ميكن إرسال األسئلة أو املخاوف عرب الربيد اإللكرتوين إىل

http://Michigan.gov/Coronavirus

