
 هل ستسافر إلى كاليفورنيا أو منها؟
اتبع توجيهات السفر هذه

هل ستسافر إلى كاليفورنيا أو منها؟ ساهم في الحد من انتشار كوفيد-19 من خالل اتباع 
توجيهات السفر هذه.

اتبع توجيه السفر من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 
ينبغي على جميع المسافرين الذين يصلون إلى كاليفورنيا أو يعودون إليها من واليات 

. توجيه السفر من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منهاأو دول أخرى اتباع

نتيجة الفحص إيجابية؟ اعزل نفسك واتخذ االحتياطات 
 إيجابية أو ظهرت عليهم فحصهمينبغي على جميع المسافرين الذين جاءت نتيجة 

. توصيات الصحة العامة أنفسهم واتباع عزل كوفيد-19أعراض

تأكد من تلقي آخر لقاحاتك قبل السفر خارج البالد  
توجيهات الفحص من مراكز مكافحة األمراض والوقايةإذا كنت تسافر دوليا، فاتبع

 قبل عودتك إلى الواليات المتحدة. اتبع جميع توجيهات ارتداء منها للسفر الدولي
 ابق ووالية كاليفورنيا.الكمامات الصادرة من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 

  توصيات السفر الخاصة بمراكز السيطرة على األمراض حسبعلى اطالع على
 التي ستحذرك من معدالت انتقال العدوى المرتفعة في المنطقة. الوجهة

.البقاء على اطالع حول لقاحات كوفيد-19 الخاصة بك

إذا سافرت داخل البالد، فأجر الفحص قبل السفر وبعده
إذا سافرت داخل البالد )داخل الواليات المتحدة(، فأجر الفحص قبل أن تغادر بفترة 

 بعد السفر أيضا. إذا كانت لديك إصابة الفحصقصيرة )ليس أكثر من 3 أيام( وأجر 
مؤكدة بكوفيد-19 خالل الـ 90 يوما الماضية )حوالي 3 أشهر(، فلن تحتاج إلى إجراء

الفحص قبل السفر أو بعده أو البقاء في المنزل بعد عودتك من السفر.
 

ارتد  كمامة في وسائل النقل العام 
)بغض النظر عن حالة تلقي اللقاح الخاصة بك( 

يوصى بشدة باستخدام الكمامات في وسائل النقل العام )بما في ذلك المطارات 
والطائرات والقطارات والحافالت والمحطات وما إلى ذلك( داخل الواليات المتحدة أو 

خارجها. تأكد من اتباع جميع القواعد الصحية المحلية، والتي قد تكون أكثر صرامة 
من القواعد على مستوى الوالية.

توجيهنا حول الكماماتاقرأ 
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 )QR( امسح رمز االستجابة السريعة
لالطالع على الروابط التفاعلية في 
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