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 یشجع العمده براین اریجو السكان على االحتفال بعید الهالوین
 بأمان ، وتجنب األنشطة عالیة الخطورة ، بما في ذلك الخدع أو

 العالج التقلیدي ، والحفالت ، والمنازل المسكونة

 
 

 یعلن مركز الترفیه واالستجمام عن حدث اسبكرت الند البدیل للعائالت لالحتفال به
  

 7 أكتوبر 2020 - دعا رئیس البلدیة براین أریجو الیوم سكان رفیر إلى وضع خطط لالحتفال بعید الهالوین
 بأمان وتجنب األنشطة عالیة الخطورة بما في ذلك الحیل أو العالج التقلیدي والحفالت والمنازل المسكونة.

 خالل األسابیع األربعة المقبلة ، ستعمل المدینة على تزوید السكان بمعلومات حول المخاطر المرتبطة
 بأنشطة الهالوین المختلفة حتى یتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنیرة ألنفسهم وألسرهم.  طورت إدارة

 المتنزهات والترفیه في مدینة ریفیر خطة بدیلة لحدث "Spooktacular Lane" الذي یتضمن إرشادات
 الصحة العامة لكوفید-19 ویوفر لعائالت ریفیر فرصة للمشاركة بأمان في احتفاالت الهالوین.

 
 اعتباًرا من 7 أكتوبر ، تم إخطار مجلس الصحة لرفیر من قبل إدارة الصحة العامة بوالیة ماساتشوستس بـ

 2800 حالة إیجابیة محتملة لكوفید-19 في مدینة ریفیر.  یبلغ متوسط   عدد الحاالت الجدیدة في المدینة
 10.3 حالة یومًیا.  تصنف الدولة ریفیر كمجتمع "شدید الخطورة".  في األسبوع الماضي ، كان للمدینة

 ثالث أعلى معدل إصابة للفرد في والیة ماساتشوستس.
 

 الهالوین هو أحد العطالت المفضلة لعائلتي ، ولكن من أجل صحة مجتمعنا ، علینا االحتفال بشكل مختلف
 هذا العام.  قال العمدة أریجو: نأمل أن یوفر هذا الخیار البدیل لشبابنا طریقة أكثر أماًنا للحصول على بعض
 المرح. "لقد أحرزنا بعض التقدم الجید خالل األسابیع القلیلة الماضیة من حیث استقرار أعدادنا.  لكن علینا

 أن نظل یقظین لضمان أننا في أفضل وضع ممكن مع بدایة الطقس البارد وتحسًبا لزیادة أخرى في الحاالت.



 أطلب من سكاننا دعمنا في هذا الجهد من خالل عدم المشاركة في األنشطة عالیة الخطورة.  نحن جمیعا في
 هذا معا."

  
 هالوین اسبوكتاكلر لین

  یستضیف قسم ریفیر للتنزه والترفیه اسبوكلتر لین لهذا العام في 101 سكول ستریت (مدرسة ریفیر
 الثانویة) في 31 أكتوبر من الساعة 12:00 إلى الساعة 4:00 مساًء.  سیصل البالغون إلى الحدث

 وسیتجول الشباب في اسبلكتكر لین مع مراعاة إرشادات التباعد االجتماعي.  یجب أن یبقى سائق كل مركبة
 في السیارة ، ویتم تشجیع شخص بالغ آخر على مرافقة األطفال الصغار.  سیكون موظفو المتنزهات

 والترفیه على استعداد لمرافقة األطفال الصغار حسب الحاجة.  الكمامه ستكون مطلوبة لجمیع الحاضرین.
 هذا الحدث مخصص لسكان رفیر فقط ویجب على كل مركبة التسجیل للحصول على فترة زمنیة مقدما على

www.revererec.org.  لمزید من المعلومات ، یرجى االتصال بمكتب ریفیر للتنزه والترفیه على  -
.781-8190-286 

 
 إرشادات احتفاالت الهالوین

  قدمت مراكز السیطرة على األمراض إرشادات شاملة تتعلق بمستویات المخاطر المرتبطة بأنشطة الهالوین
 التقلیدیة.

  
  یجب تجنب األنشطة عالیة الخطورة للمساعدة في منع انتشار الفیروس وتشمل:

  المشاركة في خدعة أو عالج تقلیدي حیث یتم تسلیم المكافآت لألطفال الذین یذهبون من باب إلى●
 باب.

  الحصول على صندوق أو حلوى حیث یتم تسلیم المكافآت من صنادیق السیارات المصطفة في●
 مواقف السیارات الكبیرة.

  حضور حفالت األزیاء المزدحمة التي تقام في الداخل.●
  الذهاب إلى منزل مسكون داخلي حیث قد یتجمع الناس مًعا ویصرخون.●
  الذهاب في جوالت الشعر أو الجرار مع أشخاص لیسوا في منزلك.●
  تعاطي الكحولیات أو المخدرات ، مما قد یعیق الحكم ویزید من السلوكیات الخطرة.●
  السفر إلى مهرجان الخریف الریفي الذي لیس في مجتمعك إذا كنت تعیش في منطقة ینتشر فیها●

 كوفید-19 في المجتمع.
 

 تشجع المدینة السكان على المشاركة في األنشطة األقل خطورة ، بما في ذلك :
  

  نحت أو تزیین القرع مع أفراد أسرتك وعرضها.●
  نحت أو تزیین القرع بالخارج على مسافة آمنة مع الجیران أو األصدقاء.●
  تزیین منزلك أو شقتك أو مكان معیشتك.●
  القیام بمطاردة الزبال في عید الهالوین حیث یتم إعطاء األطفال قوائم باألشیاء ذات الطابع الهالوین●

 للبحث عنها أثناء المشي في الهواء الطلق من منزل إلى منزل لالستمتاع بزخارف الهالوین عن
 بعد.

  إجراء مسابقة أزیاء هالوین افتراضیة.●
  إقامة لیلة فیلم هالوین مع األشخاص الذین تعیش معهم.●



  إجراء بحث بأسلوب خدعة أو عالج بأسلوب البحث عن الزبال مع أفراد أسرتك داخل منزلك أو●
 حوله بدًال من الذهاب من منزل إلى منزل.

 
 تشمل أنشطة المخاطر المتوسطة ما یلي :

  
  المشاركة في خدعة أو عالج في اتجاه واحد حیث یتم ترتیب أكیاس الهدایا الملفوفة بشكل فردي●

 للعائالت لتلتقطها وتذهب مع االستمرار في المسافة االجتماعیة (مثل نهایة ممر أو على حافة الفناء)
  إذا كنت تحضر أكیاس الهدایا ، اغسل یدیك بالماء والصابون لمدة 20 ثانیة على األقل قبل وبعد●

 تحضیر األكیاس.
  وجود مجموعة صغیرة ، في الهواء الطلق ، موكب أزیاء في الهواء الطلق حیث یبعد الناس أكثر●

 من 6 أقدام.
  حضور حفلة تنكریة تقام في الهواء الطلق حیث یتم استخدام األقنعة الواقیة ویمكن أن یظل●

 األشخاص على مسافة تزید عن 6 أقدام.
  الذهاب إلى غابة مسكونة في الهواء الطلق ذات اتجاه واحد ، حیث یتم فرض استخدام القناع●

 المناسب ، ویمكن أن یظل الناس على مسافة تزید عن 6 أقدام
  في حالة حدوث صراخ على األرجح ، ُینصح بمسافة أكبر.  كلما زادت المسافة ، قل خطر انتشار●

 فیروس الجهاز التنفسي.
  زیارة بقع الیقطین أو البساتین حیث یستخدم الناس معقم الیدین قبل لمس الیقطین أو قطف التفاح ،●

 ویتم تشجیع ارتداء األقنعة أو فرضه ، ویمكن لألشخاص الحفاظ على التباعد االجتماعي.
  استمتع بقضاء لیلة في الهواء الطلق في فیلم الهالوین مع أصدقاء العائلة المحلیین مع أشخاص●

 متباعدون بمسافة 6 أقدام على األقل.
 
 


