تعلن مدينة بيتسبيرغ المزيد من القيود االجتماعية

بيتسبرغ ،بنسلفانيا ( ٣٠مارس  ) ٢٠٢٠تغلق مدينة بيتسبرغ مالعبها لكرة السلة والمناطق المطلة لفرض المزيد من قواعد البعد االجتماعي
الالزمة لمكافحة وباء كوفيد .١٩ -

بينما سكان بيتسبرغ يتبعون إلى حد كبير التوجيهات بالبقاء على األقل ستة أقدام من اآلخرين لوقف انتشار الفيروس ،لم يفعل اآلخرون،
خاصة في حدائق المدينة.

ال تزال الحدائق مفتوحة ،ويشجع السكان على استخدامها لتعزيز النشاط البدني .لكن بدءا من اليوم طاقم األشغال العامة سيزيلون إطارات
كرة السلة من المالعب ويغلقون جبل واشنطن المطلة .كانت هذه المناطق ممتلئة غالبا في عطلة نهاية األسبوع بالسكان الذين ال يتبعون
قواعد االبتعاد االجتماعي.

الرياضة الجماعية غير مسموح بها في حدائق المدينة .باإلضافة إلى إغالق مالعب كرة السلة ،سيراقب مسؤولو السالمة العامة مالعب
كرة القدم وغيرها من مناطق اللعب للتأكد من اتباع قواعد البعد االجتماعي .ملعب كرة قدم واحد في منتزه ريفرفيو تم إغالقه مسبقاً.

ساحات اللعب تم إيقافها مسبقاً ،ولكن البعض واصل السماح لألطفال استخدامها :يتم تذكير السكان بأن معدات الحديقة وساحات اللعب قد
ال تكون آمنة ،حيث يمكن أن يعيش فيروس كوفد  ١٩ -على األسطح أليام.
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مسؤولي السالمة العامة يزيدون من الجهود لتشجيع السلوك المسؤول .حراس المنتزهات و الشرطة تقوم بدوريات الحدائق بشكل وثيق
لتوفير تذكيرات بالمسافة االجتماعية المناسبة ،واألشغال العامة تنشر المزيد من عالمات تذكر فيها مستخدمي المنتزهات وساحات اللعب
باإلغالق.

كما يتم تذكير السكان بعدم مشاركة الطعام مع السالمة العامة وغيرهم من موظفي المدينة .بينما أن مثل هذه العروض تقدم مع أفضل النوايا
إلظهار الدعم للعاملين في هذه األوقات العصيبة ،الخطر من انتشار المرض بين القوى العاملة للمدينة كبيرة جدا ،ويتم تشجيع السكان على
تبرع األغذية للمخازن بدال من ذلك.

البقاء في المنزل ،وممارسة البعد االجتماعي عندما تكون في الخارج وغسل األيدي من العناصر الهامة في مكافحة وباء كوفيد ١٩ -
العالمي .من خالل القيام بدورهم ،يمكن للمقيمين في بيتسبرغ المساعدة في وقف انتشار المرض وتخفيف العبء المتزايد على عمال
المستشفيات ومسؤولي السالمة العامة في الخطوط األمامية الذين يقاتلون من أجلنا جمي ًعا.

جهات االتصال:
ماكنالت ،مدير االتصاالت timothy.mcnulty@pittsburghpa.gov
تيموث
ي
ي
توغنني ،موظف اإلعالم العامpio@pittsburghpa.gov ،
كريس
ر

