تبن
تعلن مدينة
ر
بيتسبغ عن إرشادات الحدائق للحدائق المجتمعية ومواقع ي
االرض خالل كوفد – ١٩
بيتسبغ ،بنسلفانيا ( ٢٨ابريل  – )٢٠٢٠أعلنت المدينة من خالل قسم تخطيط المدينة واألشغال العامة ،عن إرشادات للجمهور
ر
الستخدام حدائق المجتمع مع الحفاظ عىل إرشادات الصحة لمركز مكافحة األمراض.
ه الحفاظ عىل بعضنا البعض بشكل آمن يف جميع األوقات.
تبن األرض مفتوحة ،ولكن األولوية األوىل ي
الحدائق المجتمعية ومواقع ي
لضمان بقاء أفراد المجتمعات المحلية ب صحة جيدة أثناء استخدامهم ألماكن الحدائق العامة ،تم وضع المبادئ التوجيهية التالية:
ً
ً
تأت إىل الحديقة إذا كنت أنت أو شخص ما يف مبلك مريضا ،أو إذا كنت فردا من
 عندما تكون يف شك ،ابق يف المبل .ال ِ
السكان المعرضي للخطر ،أو كنت من كبار السن.
 ال تعقد أيام تطوعية جماعية ،مهما كان صغر حجمها.
 قم بزيارة الحديقة بمفردك أو مع أفراد العائلة من مبلك.
 إذا كان العديد من الناس يف الحديقة ،ارجع يف وقت الحق .حددوا الحديقة إىل  ٣ – ١أشخاص يف كل مرة.
 للواجبات الجماعية ،قم بإنشاء قائمة مهام عىل ر
المحىل أن يتقاسم العمل المنجز فرديا.
اإلنبنت .ال يزال بإمكان المجتمع
ي
ر
انش الالفتات مع هذه اإلرشادات والقواعد يف األماكن العامة.

بينما تكون يف الحديقة ،من المهم ان:
ً
االجتماع عن طريق البقاء عىل األقل عىل طول ذراع ومجرفة بعيدا عن اآلخرين.
 الحفاظ عىل البعد
ي
غط فمك وأنفك بقطعة قماش.
 ارتدي كمامة أو ي
 كن عىل علم باألسطح الكثبة اللمس وطهر المقابض ،أحواض المياه ،األبواب السقيفة ،الخ .تجنب استخدام أدوات
المجتمع واجلب ادوات الخاصة بك.
 قم بأزالة جميع األغراض الشخصية والقمامة ر
الن تحضها إىل الحديقة.
ي
ر
الن تحصدونها من الحديقة.
 اغسلوا جميع المنتجات ي
 تجنب لمس وجهك.
 اغسل يديك بانتظام.
تبن االرض يمكن العثور عليها عىل https://pittsburghpa.gov/dcp/programs/adopt-a-
المزيد من المعلومات عن مواقع ي
.lot/index.html
المزيد من المعلومات عن حدائق المجتمع يمكن العثور عليها عىل .https://pittsburghpa.gov/dpw/garden-plots
للمزيد من المعلومات:
شيىل دانكو  +داي
ي
قسم تخطيط المدينة
shelly.dankoday@pittsburghpa.gov

