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4 

) األمر الصحي لمقاطعة كینج( King County Health Orderاقرأ 
. صیغة األمر متوفرة باللغة اإلنجلیزیة فقط.  ھناالرسمي عن طریق النقر 

 .أدناهیتوفر ملخص األمر 
یجب على أصحاب العمل التحقق من تقدیم العمالء إثبات یفید بأنھم محصنون بالكامل أو، بدالً من ذلك،  

، وذلك عند وجودھم في بعض  19-ما یثبت خضوعھم الختبار یؤكد سلبیة إصابتھم بفیروس كوفید
 .المنشآت والفعالیات العامة

 :موعد بدء تطبیق إجراءات التحقق
 تبدأ المطاعم، والمشارب، والحانات ذات المساحات المغلقة، والتي تتسع لعدد مقاعد أقل  .2021أكتوبر   25
 . 2021دیسمبر  6مقعًدا تطبیق إجراءات التحقق بتاریخ  12من 

 :األشخاص الذین تنطبق علیھم إجراءات التحقق
ال یجوز . نوع من التمییزلن یتم التسامح مع حدوث أي . عاًما فأكثر 12األشخاص الذین یبلغون من العمر 

المبالغة في فحص إثبات الحصول على اللقاح بناًء على الِعرق، أو األصل القومي، أو الدین، أو التوجھ   للمؤسسات 
 . الجنسي، أو نوع الجنس، أو اإلعاقة، أو السن

 : موعد انتھاء تطبیق إجراءات التحقق
أكتوبر  25اعتباًرا من  ففي موعد ال یتجاوز ستة أشھر،. لیس من المتوقع أن یتم تطبیق األمر بأكملھ بشكٍل دائم

 .، ستتم مراجعة ھذه السیاسات الحتمال تمدیدھا بناًء على ظروف تفشي المرض في المستقبل2021

 :أماكن تطبیق إجراءات التحقق 
 والمشروبات الروحیة المطاعم والمشارب ذات المساحات المغلقة، باإلضافة إلى قاعات تناول النبیذ، والجعة،  •
 أماكن العروض الفنیة والترفیھیة •
صاالت ممارسة التمارین ریاضیة، بما في ذلك استودیوھات اللیاقة البدنیة، مثل الیوجا، والرقص، والفنون  •

 القتالیة 
شخص، بما في ذلك الفعالیات  500الفعالیات التي تُقام في األماكن المفتوحة ویحضرھا أكثر من  •

 حفالت الموسیقیة، وأداء العروضالریاضیة، وال
المساحات المغلقة التي تُستأجر إلقامة فعالیات التجمعات الخاصة، مثل حفالت الزفاف، والحفالت التي   •

تُقام في المؤسسات التجاریة التي ینطبق علیھا ھذا األمر، مثل المطاعم، أو أماكن العروض الموسیقیة، 
 أو أماكن الترفیھ

 البولینج صاالت  •
 

https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2021/September/%7E/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/LHO-proof-of-vaccination.ashx
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ما ھي األماكن التي تشترط تقدیم إثبات الحصول على اللقاح أو سلبیة 
 اختبار اإلصابة؟ 

موصى بھ بشدة، لكن ال یُشتَرط   تقدیمھ یُشتَرط  )ھذه لیست قائمة شاملة(المكان 
 ال یُشتَرط تقدیمھ  تقدیمھ 

 

   X الحانات والمطاعم التي تقدم خدمات تناول الطعام في الداخل

دور السینما، أو صاالت ممارسة األلعاب الریاضیة، أو أماكن اللیاقة البدنیة المغلقة،  
األماكن المغلقة التي تقدم عروض الفنون االستعراضیة، أو قاعات المؤتمرات أو  أو 

 االجتماعات التي تُقام في أماكن مغلقة 
X   

مثل صاالت البولینج، ومراكز األلعاب الترفیھیة، وساحات ( أماكن الترفیھ المغلقة 
   X ) كرة القدم المغلقة، وما إلى ذلك

الفعالیات الریاضیة أو الترفیھیة التي تُقام في األماكن المفتوحة ویحضرھا أكثر من 
   X شخص 500

 
الفعالیات الخاصة، وحفالت الزفاف، والحفالت التي تُقام في المؤسسات التجاریة 

مثل قاعات حفالت الزفاف، أو المطاعم، أو أماكن (التي ینطبق علیھا ھذا األمر 
 ) الحفالت الموسیقیة

X   

الفعالیات الخاصة، وحفالت الزفاف، والحفالت التي تُقام في منزل خاص أو في 
 أماكن العبادة 

  X 

 X   تناول الطعام في الھواء الطلق، وتناول الوجبات الجاھزة، وقاعات تناول الطعام 

 X   مطاعم الموظفین أو المدارس، والفعالیات الریاضیة في المدارس اإلعدادیة والثانویة 

  X  دور العبادة

  X  أسواق البیع بالتجزئة

األسواق اللیلیة، أو أسواق المزارعین التي تُقام المعارض التي تُقام في الشوارع، أو  
 في األماكن المفتوحة

  X 
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 الفعالیات المستثناة 
الفعالیات الریاضیة للشباب، سواء كانت في أماكن مفتوحة أو مغلقة، وكان المتفرجون والمشاركون فیھا من طالب  

 المدارس االبتدائیة، واإلعدادیة، والثانویة  
 تناول الطعام في األماكن المفتوحة 

اعم الوجبات الجاھزة، شراء الوجبات الجاھزة من المطاعم، والحانات، والمشارب، بما في ذلك المقاھي، ومط
 ومحالت بیع القھوة 

تناول الطعام في األماكن المغلقة، مثل المباني التي تخدم في المقام األول أغراًضا غیر تناول الطعام، مثل 
 المطارات، وصاالت الطعام في مراكز التسوق، ومطاعم المدارس

 الجنازات
ومع ذلك، یوصى . المنشآت المغلقة العامة المذكورة أعالهحفالت الزفاف، باستثناء تلك التي تُقام في أي من 

 .19-بشدة بتقدیم إثبات الحصول على اللقاح أو سلبیة اختبار اإلصابة بفیروس كوفید
ومع ذلك،  . التجمعات الدینیة، باستثناء تلك التي تُقام في أي من المنشآت المغلقة العامة المذكورة أعاله

 .  19-صول على اللقاح أو سلبیة اختبار اإلصابة بفیروس كوفیدیوصى بشدة بتقدیم إثبات الح
 . ، والتي تُقام في أي موقعKing Countyمراكز التصویت التي وافقت علیھا ھیئة انتخابات بمقاطعة  

 

 محصنًا بالكامل 
 :أن " محصنًا بالكامل"یعني مصطلح 

والمعتَمدة من    19-اللقاحات المضادة لفیروس كوفیدشخًصا ما قد تلقَّى جمیع الجرعات الالزمة من أحد  
Food and Drug Administration  )FDAوالدواء الغذاء  إدارة   ،) لقاح )  من  جرعتان 

Moderna   أو لقاحPfizer-BioNTech أو جرعة واحدة من لقاح ،Johnson & Johnson ( 
 World Healthعتَمدة من  والم  19-شخًصا ما قد حصل على أحد اللقاحات المضادة لفیروس كوفید

Organization   )WHOالعالمیة الصحة  منظمة  مر  )،  وقد  الجرعة   14،  على  حصولھ  منذ  یوًما 
 ". النھائیة من اللقاح
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 اإلثباتات المقبولة للحصول على اللقاح
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 اإلثباتات المقبولة للحصول على اللقاح
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

م خدمات التطعیم  سجل مطبوع من ُمقّدِ
 MyIRmobile.coأو من تطبیق 

سجل من تطبیق 
MyIRMobile.com  أو من

 تطبیق آخر

فوتوغرافیة لبطاقة الحصول  صورة 
 على اللقاح

 بطاقة الحصول على اللقاح 
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اإلثباتات المقبولة لسلبیة  
نتیجة اختبار اإلصابة بفیروس  

 19-كوفید
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اإلثباتات المقبولة لسلبیة نتیجة  
 19-اختبار اإلصابة بفیروس كوفید

 
 
 

 :  وثیقة مطبوعة أو رقمیة من
 صیدلیة

م خدمات   مختبر ُمقّدِ
 إجراء االختبارات

، تفاعل البولیمیراز Polymerase chain reaction )PCRاختبار 
 ساعة الماضیة  72، والذي تم إجراؤه خالل الـ FDAالمعتَمد من ) المتسلسل

مي خدمات إجراء ، والذي یقوم بإجرائھ أحد FDAاختبار سریع معتَمد من  ُمقّدِ
 االختبارات في الموقع أثناء الحدث

 
 

 

الذي تم   19-إثبات سلبیة اختبار كوفید
 ساعة الماضیة  72إجراؤه خالل الـ 



 
 

12 

 
 

 إنشاء خطة تنفیذ السیاسات
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 تعمل كل مؤسسة بشكٍل، ولكن من المھم التخطیط مسبقًا لضمان التنفیذ السلس لھذه 
 .السیاسة الجدیدة

 . تحدید التواریخ والمواعید الخاصة باجتماعات الموظفین وأي تدریب ضروري
 

 . King Countyتعلیق الفتات توضح للعمالء أن شركتك تمتثل ألمر 
 

یمكن للموظفین فیھ أن یطلبوا من العمالء تقدیم اإلثبات للتحقق،  تحدید الوقت األنسب الذي 
 . وإبالغ الموظفین بذلك الوقت 

 
إذا كان المكان یوفر خدمة إجراء اختبار سریع، فقم بتحدید الخطوط العریضة  

 . للعملیة وأبِلغ الموظفین بھا
 

صول على اللقاح ساریة قم بإجراء تدریبات للموظفین للتأكد من أنھم على درایة بإثباتات الح
 .، وسیاسات مكافحة التمییز19-المفعول، واختبارات فیروس كوفید

 
 راجع األفكار الواردة في قسم ( تحدَّث إلى الموظفین عن التصورات االفتراضیة المحتملة 

 ").التصورات االفتراضیة"
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 التواصل مع الموظفین
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 تدریب الموظفین
 
 

السیاسة وأجب عن اعقد اجتماًعا ألعضاء الفریق الطالعھم على أسباب تغییر 
 . األسئلة

 

أرِسل رسالةً مكتوبةً إلى جمیع أعضاء الفریق تحدد الخطوط العریضة لخطة 
 .التنفیذ وشاِرك معھم الموارد

 

والموارد المتاحة  King Countyعلِّق الُملصق الذي یحتوي على أمر 
 . للموظفین في موقع واضح للغایة للجمیع

 

 .أطلع الموظفین على الطرق التي یمكنھم االستفسار عن األسئلة من خاللھا
 

الفتات بلغات متعددة یمكن مشاركتھا لتسھیل التواصل مع   King Countyتوفر 
.  یجب أن یعرف كل موظف مكان وجود الموارد متعددة اللغات. الزبائن/العمالء

ر في توفیر منشور ُمبسَّط من كل لغة لالطالع علیھ كمرجع  .فّكِ
 
 

WebinarVax Verified KC   ندوة)
مقاطعة كینج عبر اإلنترنت للتحقق من 

 الحصول على اللقاح)
 الندوة عبر اإلنترنت باللغة اإلنجلیزیة فقط

https://youtu.be/ojfNoRTfAiQ
https://youtu.be/ojfNoRTfAiQ
https://youtu.be/ojfNoRTfAiQ
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 التواصل مع العمالء
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فیما یلي بعض  . من المھم أن یعرف كل من الموظفین والعمالء أسباب تطبیق ھذه اإلجراءات
 .یمكنك استخدامھا لمشاركتھا مع الموظفین والعمالءالرسائل الموصى بھا التي 

 
 األسباب 

إننا ملتزمون، بصفتنا عضًوا في مجتمع األعمال، بالحفاظ على استمرار عمل الشركات 
والمؤسسات التجاریة، وحمایة الموظفین والعمالء وأفراد المجتمع، بما یضمن استمرار تحقیقنا 

 .للنمو والنجاح
، فقد أصدرت 19-األخیرة من حاالت اإلصابة بفیروس كوفید في ضوء الموجة 
King County  أمًرا یستھدف حمایة مجتمعنا، والذي یتطلب التحقق من حصول

 19-األشخاص على اللقاح أو خضوعھم الختبار یثبت عدم إصابتھم بفیروس كوفید
 . عند حضورھم الفعالیات العامة أو التواجد في المنشآت العامة

عن متطلبات التحقق من الحصول على اللقاح بصفتھا أداة  King Countyأعلنت 
 .لحمایة الموظفین والعمالء بدعم من حكومة المقاطعة

تتمثل مسؤولیتنا في توفیر البیئات األكثر أمانًا وصحة لمجتمعنا مع السماح للشركات 
حقق من الحصول على وتُعَد متطلبات الت . والمؤسسات التجاریة باالستمرار في العمل
 . اللقاح ھي أفضل أداة تمكننا من تحقیق ذلك
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رات االفتراضیة  التصوُّ
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للحصول على اللقاح أنھ یجب على األفراد الذین یبلغون   King Countyتعني متطلبات 
 19-عاًما أو أكثر إظھار إثبات الحصول على اللقاح المضاد لفیروس كوفید 12من العمر  

ورغم ذلك، یمكن للشركات . أو ما یثبت سلبیة اختبار الكشف عن اإلصابة بالفیروس
 : كن أن تتضمن تلك البدائل ما یليیم. والمؤسسات التجاریة تقدیم بدائل، إذا اقتضى األمر

 

 جلوس العمالء في أماكن مفتوحة 
 ربط العمالء بخیارات مماثلة في المكان  

 توفیر وجبات سریعة
 توفیر مساحة مفتوحة كمكان لصالة األلعاب الریاضیة

 توجیھ العمیل إلى الموارد االفتراضیة 
 

شخص، ویجب أال تحقق في صحة اإلعفاء تذكر أن الشركات ال ینبغي أن تشكك في إعاقة أي 
یجب على الشركات أیًضا أال تعامل العمالء بأسلوب مختلف على أساس  . المعلن للعمیل

الِعرق، أو اللون، أو الساللة، أو األصل القومي، أو مكان المیالد، أو الجنس، أو السن، أو 
 .الجنسیة، أو الوزن، أو الطولالدین، أو العقیدة، أو اإلعاقة، أو التوجھ الجنسي، أو الھویة 

 
یجب على الشركات أال تحاول أبًدا االشتباك جسدیًا مع العمالء الذین یمیلون إلى العنف أو 

فیما یلي التصورات االفتراضیة للمساعدة في توقع اإلجراءات  .القتال ویرفضون االمتثال
  . المحتملة
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 الزبون إنھ ال یمكنھ تلقِّي اللقاح بسبب ظروفھ الصحیة المزمنة أو اإلعاقة/یقول العمیل

 19-یمكن للشركات أن تطلب إجراء اختبار الكشف عن سلبیة اإلصابة بفیروس كوفید 
یمكن أن یكون ذلك اختباًرا سریعًا یتم إجراؤه في موقع الفعالیة أو . كإجراء كبدیل

).  ، تفاعل البولیمیراز المتسلسلPolymerase Chain Reaction )PCRاختبار 
 .االختبارات المنزلیة غیر صالحة

، أو رفض  19-الزبون بإجراء اختبار یثبت سلبیة اإلصابة بفیروس كوفید/إذا لم یقم العمیل
إجراء االختبار، فیمكن للشركات تقدیم بدائل خارجیة، أو خیارات تناول الوجبات السریعة، 

 .خدمات التوصیل، إذا كانت متوفرةأو 
 

الزبون تقدیم إثبات الحصول على اللقاح أو إجراء اختبار یثبت سلبیة إصابتھ /یمانع العمیل
 19-بفیروس كوفید

وأن المؤسسة ال  King Countyیمكن للشركات أن توضح أن ھذا أمر صادر عن 
 . بات التحقق الزبون إث/یمكنھا تقدیم خدمة داخلیة من دون تقدیم العمیل

یمكن للشركات تقدیم بدائل، مثل خیارات تقدیم الخدمات خارج المنشأة أو تناول الوجبات 
 .السریعة

یجب أن تبذل الشركات قصارى جھدھا لتنفیذ ھذا األمر، لكنھا لن تخضع للمساءلة بسبب  
 .سلوك العمیل
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دة لحیاة اآلخرین/تصبح تصرفات العمیل  الزبون عنیفة أو مھّدِ
ال تتعامل معھ بنفس التصرفات، سواء بالقتال أو . اطلب من العمیل مغادرة المنشأة

دة لحیاة تصالذي یتوفر المزید من النصائح للتعامل مع الشخص . التھدید  بح تصرفاتھ مھّدِ
معھد منع  (  Prevention Institute Crisisاآلخرین على الموقع اإللكتروني لـ 

 .)حدوث األزمات
م بالًغا إلى  911اتِصل بالرقم  . 3977-477-206على الرقم  King Countyوقّدِ

مھِدّدةً لحیاة یجب استدعاء موظفي االستجابة للطوارئ فقط إذا أصبحت تصرفات العمیل 
اآلخرین أو إذا أصبح عنیفًا، ولیس لغرض التنفیذ الروتیني لسیاسة التحقق من الحصول 

 .على اللقاح
 

 19-یحضر الفرد اختباًرا سریعًا منزلیًا للكشف عن اإلصابة بفیروس كوفید 
یجب أن تكون االختبارات سریعة . االختبارات المنزلیة غیر صالحة بموجب ھذا األمر

، Polymerase Chain Reaction )PCRم إجراؤھا في الموقع أو اختبار ویت
 .بواسطة أحد االختصاصیین الطبیین) تفاعل البولیمیراز المتسلسل

 .یمكن تقدیم الخدمات البدیلة خارج المنشأة لھؤالء األفراد
 

م ما یثبت خضوعھ  الختبار یثبت سلبیة  لیس لدى الفرد إثبات الحصول على اللقاح ولن یُقّدِ
 ، لكنھ یعد بارتداء كمامة أثناء التواجد داخل المنشأة19-إصابتھ بفیروس كوفید

یمكن للشركات تقدیم بدائل معقولة لھذا  . ال یُعد ارتداء الكمامة حالً وسًطا في ھذه الحالة
 .العمیل، مثل تقدیم الخدمات خارج المنشأة أو السماح بحصولھ على الوجبات السریعة

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.crisisprevention.com%2FBlog%2FCPI-s-Top-10-De-Escalation-Tips-Revisited&data=04%7C01%7Cfholme%40kingcounty.gov%7C98f0264f220546a4c0d508d9881c55f6%7Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%7C0%7C0%7C637690477563899978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VkuGBR1m7HegJ%2B96xtGGrjn9fhPZHqiXx%2BWbbpve%2BBg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.crisisprevention.com%2FBlog%2FCPI-s-Top-10-De-Escalation-Tips-Revisited&data=04%7C01%7Cfholme%40kingcounty.gov%7C98f0264f220546a4c0d508d9881c55f6%7Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%7C0%7C0%7C637690477563899978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VkuGBR1m7HegJ%2B96xtGGrjn9fhPZHqiXx%2BWbbpve%2BBg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.crisisprevention.com%2FBlog%2FCPI-s-Top-10-De-Escalation-Tips-Revisited&data=04%7C01%7Cfholme%40kingcounty.gov%7C98f0264f220546a4c0d508d9881c55f6%7Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%7C0%7C0%7C637690477563899978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VkuGBR1m7HegJ%2B96xtGGrjn9fhPZHqiXx%2BWbbpve%2BBg%3D&reserved=0
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یقول الفرد إنھ ال یتعین علیھ تقدیم إثبات الحصول على اللقاح ألنھ ال یخطط لتناول أو 
 شرب أي شيء

عاًما فأكثر، والذین  12ینطبق ھذا األمر على جمیع األفراد الذین یبلغون من العمر  
ھذا الفرد تقدیم  سیتعین على . یتواجدون داخل المؤسسات المغطاة والفعالیات العامة

إثبات الحصول على اللقاح، أو ما یثبت خضوعھ الختبار یثبت عدم إصابتھ بفیروس 
 ، أو تقدیم الخدمات البدیلة خارج المنشأة 19-كوفید

 

تشك الشركة في تقدیم العمیل إثبات مزیف للحصول على اللقاح أو إلجراء 
 .19-اختبار الكشف عن اإلصابة بفیروس كوفید

یجب أن . ذ إجراءات ھذا األمر الصادر عن المقاطعة على الثقة المتبادلةیقوم تنفی
 .تتمسك الشركات ببذل أقصى ما في وسعھا وأن تتجنَّب الدخول في مشاجرة

 

یسأل العمیل المتكرر الذي أظھر سجالت الحصول على اللقاح في مناسبة سابقة عما إذا  
 كل مرة  كان یتعین علیھ حقًا إظھار اإلثبات للتحقق في

الزبون تقدیم إثبات الحصول على اللقاح أو إثبات الخضوع الختبار  /یجب على العمیل
 .في كل زیارة 19-یثبت عدم إصابتھ بفیروس كوفید
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 تعلیق الالفتات
 : یمكن العثور على الالفتات باإلنجلیزیة فقط ھنا

 11x8الفتة بمقاس 
 11x17الفتة بمقاس 

https://drive.google.com/file/d/122j86zhuHzUXuSiswEeRzFGnFKz03Twe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122j86zhuHzUXuSiswEeRzFGnFKz03Twe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122j86zhuHzUXuSiswEeRzFGnFKz03Twe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122j86zhuHzUXuSiswEeRzFGnFKz03Twe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBgJtWvcF4HjTDxnGXUx3YkY_l3v1bYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBgJtWvcF4HjTDxnGXUx3YkY_l3v1bYQ/view?usp=sharing
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 الوصول إلى الموارد
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 الرسمي County Health Order gKinأمر 
 

(الصحة العامة في  County Public Health gKin األسئلة الشائعة عن 
 .  مقاطعة كینج)

 
Seattle Metro Chamber  غرفة خدمة)Metro  في مدینة

 موارد الشركات   -سیاتل) 
.comKCVaxVerified 

 
 الفتات الشركات باللغة اإلنجلیزیة فقط  

 8x11الفتة بمقاس 
 11x17بمقاس الفتة 

 
 دلیل التدریب الخاص بصاحب العمل

 
 : خطوط الھاتف لموارد المعلومات لذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجلیزیة

 4240-825-206:  األمھریة
 2669-486-206: العربیة
 2400-776-425: الكوریة

 3251-317-253الصومالیة 
 9597-502-888:  اإلسبانیة
 2669-486-206: التیغرینیة

 مركز معلومات الماندرین والكانتونیة 
 4991-816-206: عاًما 55األشخاص الذین تزید أعمارھم عن 
 4627-330-206: عاًما 55األشخاص الذین تقل أعمارھم عن 

https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2021/September/%7E/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/LHO-proof-of-vaccination.ashx
https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2021/September/%7E/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/LHO-proof-of-vaccination.ashx
https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2021/September/%7E/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/LHO-proof-of-vaccination.ashx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://www.kcvaxverified.com/
https://drive.google.com/file/d/122j86zhuHzUXuSiswEeRzFGnFKz03Twe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122j86zhuHzUXuSiswEeRzFGnFKz03Twe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBgJtWvcF4HjTDxnGXUx3YkY_l3v1bYQ/view?usp=sharing
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 األسئلة الشائعة
: تفضَّل بزیارة الموقع اإللكتروني

.com/faqkcvaxverified 

https://www.kcvaxverified.com/faq

	جدول المحتويات وقائمة  التحقق من خطة تنفيذ سياسات  صاحب العمل
	جدول المحتويات وقائمة  التحقق من خطة تنفيذ سياسات  صاحب العمل
	جدول المحتويات وقائمة  التحقق من خطة تنفيذ سياسات  صاحب العمل
	التعرُّف على القواعد
	التعرُّف على القواعد
	التعرُّف على القواعد
	موعد بدء تطبيق إجراءات التحقق:
	الأشخاص الذين تنطبق عليهم إجراءات التحقق:
	موعد انتهاء تطبيق إجراءات التحقق:
	أماكن تطبيق إجراءات التحقق:
	ما هي الأماكن التي تشترط تقديم إثبات الحصول على اللقاح أو سلبية اختبار الإصابة؟
	الفعاليات المستثناة
	محصنًا بالكامل


	الإثباتات المقبولة للحصول على اللقاح
	الإثباتات المقبولة للحصول على اللقاح
	الإثباتات المقبولة للحصول على اللقاح
	الإثباتات المقبولة لسلبية نتيجة اختبار الإصابة بفيروس كوفيد-19
	الإثباتات المقبولة لسلبية نتيجة اختبار الإصابة بفيروس كوفيد-19

	إنشاء خطة تنفيذ السياسات
	إنشاء خطة تنفيذ السياسات
	إنشاء خطة تنفيذ السياسات
	التواصل مع الموظفين
	التواصل مع الموظفين
	التواصل مع الموظفين
	تدريب الموظفين

	التواصل مع العملاء
	التواصل مع العملاء
	التواصل مع العملاء
	الأسباب

	التصوُّرات الافتراضية
	التصوُّرات الافتراضية
	التصوُّرات الافتراضية
	تعليق اللافتات
	الوصول إلى الموارد
	الوصول إلى الموارد
	الوصول إلى الموارد

