األسئلة الشائعة
صممت المعلومات التالية بهدف مساعدة أصحاب األعمال ومنظمي الفاعليات ورؤساء األعمال أو الرواد في
ُ
المواقع المتأثرة على فهم كيفية االمتثال لـ قانون إثبات التطعيم وتنفيذ هذا اإلجراءات الخاصة بالصحة والسالمة
العامة.
وتتناول األسئلة الشائعة ما يلي:
● ما أنواع المواقع والفاعليات التي ينطبق عليها هذا القانون؟
● بموجد هذا القانون ،ما الذي يتعين على أصحاب األعمال أو منظمي الفاعليات أو الجهات المضيفة فعله؟
● ما قواعد التحقق من إثبات تطعيم الرعاة والعمالء وفقًا للعمر؟
● ما الوثائق المطلوبة للتحقق من إثبات التطعيم؟
● ما نماذج تحديد الهوية بالصورة الشخصية المقبولة من أجل التحقق من إثبات التطعيم للمستفيدين الذين تبلغ
أعمارهم  18عا ًما أو أكثر؟
● هل هناك استثناءات أو إعفاءات لشرط إثبات التطعيم؟
● كيف يمكن تطبيق هذا القانون على مدرج أوكالند للمباريات ) (Oakland Coliseumومضمار
المسابقات؟
● هل تحتاج عناصر الشرطة ورجال اإلطفاء وغيرهم من موظفي الحماية المدنية وسالمة األرواح إلى
إظهار إثبات على تلقي التطعيم؟

أ.

ما أنواع المواقع والفاعليات التي ينطبق عليها هذا القانون الجديد؟

اعتبارا من تاريخ  17مايو  ،2022فإن هذا القانون إلثبات التطعيم ينطبق على دور ومرافق رعاية كبار
ً
السن ومراكز كبار السن في المدينة.
ب.

ما الذي يتعين على المديرين والمشغلين في دور رعاية كبار السن أو مراكز كبار السن في
المدينة القيام به تطبيقًا لهذا القانون؟

اعتبارا من تاريخ  15يناير  ،2022يتعين على أصحاب األعمال والمشغلين أن يعلقوا الفتة بشكل بارز في
ً
اعتبارا من
موقعيْن على األقل بالمبنى -على أن تكون هذه الالفتة مرئية لمرتادي المكان قبل الدخول -تفيد بأنه
ً

 1فبراير  ،2022فإنه يشترط إظهار إثبات التطعيم للسماح بدخول أي جزء داخلي من المبنى .يمكنك تنزيل
الفتة مقترحة متعددة اللغات وطباعتها من هنا.
اعتبارا من تاريخ  1فبراير  ،2022يتعين على أصحاب ومشغلي األعمال:
ً
• التحقق من أن كل مرتاد أو عميل يبلغ من العمر اثني عشر ( )12عا ًما بحوزته إثبات على تلقي
التطعيم؛
• بالنسبة للعمالء اللذين يسعون للحصول على إعفاء طبي ،يتعين التأكد من حصولهم على هذا اإلعفاء
وكذا ما يفيد بنتيجتهم السلبية الختبار اإلصابة بفيروس كوفيد19-؛
• كما يجب إنشاء سجل مكتوب يصف بروتوكول تنفيذ وإنفاذ متطلبات إثبات التطعيم الواردة في هذا
القانون ،ومراعاة حفظ هذا السجل بشكل دوري .واالحتفاظ بهذه السجالت لمدة عام واحد ،وتوفير
هذا السجالت -إبان طلبها -إلدارة الصحة العامة في مقاطعة أالميدا أو المسؤولين بالمدينة.
ما قواعد التحقق من إثبات تطعيم الرعاة والعمالء وفقًا للعمر؟

ج.

يجب على مديري ومشغلي دور رعاية كبار السن ومراكز كبار السن في المدينة التحقق من أن كل مستفيد
يبلغ من العمر اثني عشر ( )12عا ًما أو أكثر لديه ما يثبت حصوله على التطعيم .أما بالنسبة للمستفيدين
الذين تبلغ أعمارهم ثمانية عشر ( )18عا ًما أو أكثر ،فيتعين إعادة الفحص والتدقيق للتحقق من إثبات التطعيم
مع توفير بطاقة تحديد هوية تحمل صورة شخصية.
ما الوثائق المطلوبة للتحقق من إثبات التطعيم؟

د.

يمكن ألي مما يلي أن يُعد إثباتًا كافيًا على تلقي التطعيم:
.1

.2
.3
.4

بطاقة تطعيم تفيد بتلقي لقاح كوفيد 19-صادرة عن مراكز الواليات المتحدة لمكافحة
األمراض والوقاية منها ( ،)CDCوالتي تتضمن اسم الشخص الذي تلقي التطعيم ،ونوع
اللقاح المقدم له ،وتاريخ آخر جرعة تلقاها ،أو أي وثيقة مماثلة صادرة عن جهة حكومية
أجنبية؛
صورة لبطاقة التطعيم المذكورة أعاله (من كال الجانبين) سواء مطبوعة كصورة ورقية أو
كصورة رقمية مخزنة على هاتف أو جهاز إلكتروني؛
وثيقة تفيد بالتطعيم صادرة عن مقدم رعاية صحية مرخص له بذلك؛ أو
سجل رقمي شخصي يفيد بتلقي لقاح كوفيد 19-صادر عن والية كاليفورنيا أو وثائق مماثلة
صادرة عن والية أخرى أو والية قضائية محلية أو حكومية أجنبية أو عن شركة خاصة .يمكن
للمقيمين في كاليفورنيا زيارة موقع التسجيل الرقمي للقاح كوفيد 19-في والية كاليفورنيا عبر
الرابط التالي myvaccinerecord.cdph.ca.gov :وتنزيل رمز االستجابة السريعة
( )QR Codeعلى الهاتف.

هـ.

ما نماذج تحديد الهوية بالصورة الشخصية المقبولة من أجل التحقق من إثبات التطعيم
للمستفيدين الذين تبلغ أعمارهم  18عا ًما أو أكثر؟

يكتفي بالحصول على نسخة أصلية أو نسخة مصورة من بطاقة الهوية ،بما يشمل أي مما يلي:
• رخصة القيادة؛
• بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية (محلية أو تابعة للوالية أو فيدرالية أو أجنبية)؛
• بطاقة هوية صادرة من المدرسة أو محل العمل؛
• جواز السفر
و.

هل هناك استثناءات أو إعفاءات لشرط إثبات التطعيم؟

نعم .تتمثل حاالت االستثناءات أو اإلعفاءات من شرط إثبات تلقي التطعيم فيما يلي:
قد يعفى مرتاد دار رعاية كبار السن أو مركز كبار السن في المدينة من شرط إثبات التطعيم إذا كان يحق له
بموجب أي قانون معمول به الحصول على سبل اإلقامة المعقولة الممنوحة للحاالت المرضية وذلك بموجب
تقديم:
أ .التحقق من اإلعفاء الطبي المتمثل في وثيقة معتمدة من مقدم رعاية طبية مرخص له القيام بذلك
تشير إلى أن المستفيد معفى من تلقي أي من لقاحات كوفيد 19-وذلك ألنه يعاني من حالة طبية
أو إعاقة؛ و
ب .ما يفيد بنتيجته السلبية الحديثة الختبار اإلصابة بفيروس كوفيد ،19-على أن يكون ذلك في شكل
مستند مطبوع أو بريد إلكتروني أو رسالة نصية موضحة على الهاتف ،صادر من جهة منوطة
بإجراء هذا االختبار أو معمل تحاليل يظهر النتائج السلبية لالختبارات ذات الصلة على أن تكون
هذه النتائج حديثة وفي غضون  72ساعة قبل الدخول إلى دار الرعاية أو المركز .كما ينبغي أن
يتضمن هذا المستند المطبوع أو البريد اإللكتروني أو الرسالة النصية اسم الشخص ونوع االختبار
الذي تم إجراؤه وتاريخ االختبار ونتيجة االختبار السلبية؛ و
ج .مع صورة شخصية لتحديد الهوية.

ز.

كيف يمكن تطبيق هذا القانون على مدرج أوكالند للمباريات ()Oakland Coliseum
ومضمار المسابقات؟

بالنسبة لمضمار المسابقات ،يجب على من يحضرون الفاعليات والمسابقات التي تضم أكثر من  2500شخص
ارتداء قناع الوجه.
بينما عند دخول مدرج أوكالند للمباريات ،فال يشترط ارتداء قناع الوجه عند الدخول .ومع ذلك ،إذا كان هناك
حدث كبير سيجرى في مكان مغلق ومن المفترض أن يضم  2500شخص أو أكثر وسيكون بداخل جزء من
مدرجات أوكالند للمباريات ،فيجب على الحضور ومرتادي هذا الحدث ارتداء قناع الوجه عند الدخول إلى هذه
المكان.

ح.

هل تحتاج عناصر الشرطة ورجال اإلطفاء وغيرهم من موظفي الحماية المدنية وسالمة األرواح
إلى إظهار إثبات على تلقي التطعيم في دور رعاية كبار السن ومراكز كبار السن في المدينة؟

أثناء االضطالع بتنفيذ واجباتهم الرسمية ،والتي منها على سبيل المثال :االستجابة لحالة طوارئ أو التحقيق
في إنفاذ القانون ،أو مكافحة الحرائق ،أو تقديم الخدمات الطبية الطارئة ،أو إنفاذ قوانين البناء والصحة
والسالمة ،فإن المسؤولين الرسميين الذين يمثلون المدينة أو غير المدينة ال يحتاجون إلى إظهار إثبات تلقي
التطعيم عند الدخول إلى مرافق رعاية كبار السن أو مراكز كبار السن في المدينة .ولكن من ناحية أخرى،
إذا كانوا يدخلون هذه المواقع في غير أوقات تأدية واجباتهم الرسمية ،فيجب عليهم إظهار إثبات على تلقي
التطعيم.

