
 

  

 

 SEA داخل

 أخبار ومعلومات للموظفين
 وما الدوليتاك-في مطار سياتل

 
 

 
 

وكوالت جديدة للمحافظة على يقوم المطار والشركاء بتنفيذ بروت
 سالمة وصحة الموظفين والمسافرين

للضيوف للسفر مرنة تقدم آالسكا خيارات  •

شباط  27الذين يحجزون تذاكر جديدة من 

 .مارس ارآذ 12فبراير حتى 

ول قامت خطوط دلتا للطيران بتعديل جدا •

التغيير للوجهات  سومرن الرحالت، التنازل ع

 فر.ثرة وتعمل مع الزبائن لتعديل خطط السالمتأ

فعالية  ذير بمطه  تستخدم دلتا تقنية تعفير  •

 ،ية البيئةل لدى وكالة حماج  ومس ،عالية

بوابات الواليات المتحدة لرحالت القادمة إلى ل

، لوس لولووهون ، ديترويت،اتالنتأ -ياآسمن 

، ، بورتالندولپنت سي /س منيابول  س، آنجل  

 وسياتل.

اإللكترونية  المواقع اإلطالع علىيرجى  •

ة لخطوط الطيران األخرى التي تقدم يفردال

الدولي تاكوما  –لدى مطار سياتل خدمات 

(SEA.للمزيد من التفاصيل ) 

 
 موظفينإجراءات ال

 
في منع إنتشار الجراثيم  فين المساعدةبإمكان الموظ

، أنفسهم على ةظفاحمالالمنفذ، و نشآتفي م
 قيام به:اليك ما بإستطاعتك ل. إزمالئهم، والمسافرين

وطنية، إتباع نصائح حكوماتكم المحلية وال .1
سلطات الصحة العامة، ومسؤول الرعاية 

 الصحية.

ثانية بالمرة  20عدة مرات ولمدة إغسل يديك  .2
 الواحدة.

 ال تلمس عينيك، أنفك، أو فمك. .3

أو إستخدم منديالً أو مرفقك عند العطاس  .4
 السعال.

 جهزتك.نظ ف شاشة أ .5

صحة  يعمل منفذ سياتل من أجل  المحافظة على

تاكوما -عبر مطار سياتل المسافرينو موظفينالسالمة و

 2019كورونا الجديد لفايروس لإستجابة  الدولي

(COVID-19). 
 

ات باليوم. الحافالت عدة مريتم اآلن تنظيف  •
ق، وايتضمن التنظيف تطهير منطقة جلوس الس

لوس الركاب، ومماسك الدرابزين. يعمل جمنطقة 
قرب  نييدال ميعقتلديدة ج أجهزة المنفذ على تركيب

 .سواق الباصات أو أبواب اتطمح

عن إجراءات المنفذ  للحصول على آخر المعلومات •

الخاصة  ى المطار، زيارة صفحة التحديثلد

 //:httpsبالمسافرين. 

www.portseattle.org/news/traveler- 

updates-coronavirus-response 

 
 نالشركاء في خطوط الطيراإجراءات 

 
تخاذ تدابير غير إعتيادية تقوم خطوط الطيران بإ

ركاب والموظفين، الت للللمحافظة على سالمة الرح
  :هابضمن

بتعزيز تنظيف  طيرانآالسكا للقامت خطوط  •

 إجراءاتيارات بين الرحالت وستستمر بتقييم الط
 التنظيف.

 

 بروتوكوالت جديدة في المطار
 

 طقانمال طهيرتركيز جهوده على تر بوم المطاقي
المشتركة في المطار ويساعد الركاب والموظفين على 

هذا ما نقوم النظافة الجيدة في المطار. المحافظة على 
 بفعله:

في  نييدال ميعقلتديدة جأجهزة ركيب قام المنفذ بت •
لتفتيش، جسور الطيارات، مناطق بوابات نقاط ا

 ي.ربنقل الالصعود، ومراكز ال

 جميع عند تنظيفالمرات قام المطار بزيادة  •
 يكثر فيها اللمس.التي النقاط مناطق 

على تنظيف ف المنفذ ظيتن متعاقديتم تدريب  •
بمطهرات  همزيجهتم تالمخاطر البايولوجية و

خدمة ومناديل المسح من النوعية المست
ستجابة والتنظيف يات من أجل اإلبالمستشف
 األسرع.

 
 

 
 

 
 

           

 

           

 

 ارـمط
 تاكوما-سياتل 

 الدولي 

 عدد خاص

 في هذا العدد:
 جديدة للمطاروتوكوالت بر •

 طيراناء في خطوط الإجراءات الشرك •

 إجراءات الموظفين •

 المزيد •

 
 

. SEAنفذ سياتل ينشر لألشخاص العاملين في مطار و إصدار مه SEA داخل
 ية.صقصال كمنرحب بتعليقاتكم وأفكار

 
 drawhorn.o@portseattle.orgإتصل بالمحرر على 

 .(206) 787-4058أو هاتفياً 
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 إطالع على لتكونواو تكمصح على فظةالمحل معلومات
 

، فايروس كورونا تعرف على المزيد حول كيفية إنتشار
ماذا تفعل إذا واجهت أعراض فايروس كورونا، كيف 

 والتحيز، وكيفية البقاء على إطالع. توجيه اإلتهامتمنع 
 

 كيف ينتشر فايروس كورونا؟
 

ينتشر بشكل  لو الصحة العامة بأن الفايروسيعتقد مسؤو
رئيسي من شخص إلى آخر بين الناس الذين على 

أو  دام تقريباً(أق 6)بضمن  حدهما اآلخرإتصال قريب بأ
من خالل ما يتساقط من الجهاز التنفسي عندما يسعل أو 

بفم الرذاذ هذا يسقط أن  يعطس شخص مصاب. يستطيع
أو أنف األشخاص القريبين أو محتمل يتم إستنشاقه 

 بداخل الرئتين.

 

 

 

 COVID-19ن المحتمل أن يصاب شخص ما بـ م

ليه الفايروس من خالل مالمسة سطح أو جسم ما ع

، أو محتمل عينيهم، لكن ال نفهمومن ثم لمس فمهم، أ

يعتقد أن يكون هذا الطريق الرئيسي الذي من خالله 

 نتشر الفايروس.ي

 

 فايروس كورونا؟ما هي أعراض 

 

أعراض فايروس كورونا هي السعال، الحمى، أو 

 مشاكل أخرى بالجهاز التنفسي.

 

كورونا  فايروسباص الذين تم تشخيصهم ذكر األشخ

الجديد بأعراض قد تظهر في مدة قصيرة تصل إلى 

يوم بعد التعرض  14مدة طويلة تصل إلى و أاليومين 

 س.للفايرو

 

إذا كانت لدي هذه ينبغي علي القيام به ا اذم

 ؟عراضاأل

 

إتصل بمسؤول الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت 

لديك هذه األعراض وكنت على إتصال قريب بشخص 

أو سافر مؤخراً من  COVID-19روف لديه مع

منطقة ذات إنتشار كبير أو مستمر باإلنتشار بشكل 

قبل  ععزل نفسك وإلبس قناإ. COVID-19واسع لـ 

 المنزل.مغادرة 

 

غرف  كونيستلزم أن تال تذهب إلى غرفة الطوارئ. 

ذوي اإلحتياجات األكثر خدمة  قادرة على الطوارئ

 حرجة.

 

 ؟توجيه اإلتهام أو التحيزم به إذا رأيت ذا بإمكانك القياما

  

. قد العرق، الجنسية، أو األصليميز فايروس كورونا ال 

الخاطئة عن فايروس كورونا الرعب سبب المعلومات ت

والعداء الذي يجرح األشخاص وتجعل من األصعب 

المحافظة على صحة الجميع. هذه بعض الطرق التي 

 تهام:كنكم من منع أو مقاطعة توجيه اإلتم
 

البقاء على اإلطالع من خالل المصادر ذات السمعة  •

، والموثوقة مثل مراكز السيطرة على الجيدة

الوقاية منها، وزارة الصحة لوالية األمراض و

 سياتل وكنكمقاطعة  –واشنطن، الصحة العامة 
 

تكلم إذا سمعت، رأيت، أو قرأت معلومات خاطئة أو  •

ر  تنم 
 

كثر تأثراً عن ك األأظهر التعاطف والدعم ألولئ •

 قرب.
 

 ؟عطالإ أن تبقى علىبإمكانك  كيف
 

 ورونا: إبق على تواصل بآخر األخبار عن فايروس ك
 

 المستجدات لموظفي المطار:آخر  •

https://www.portseattle.org/sea- 

tac/airport-employees 
 

الخاصة تاكوما الدولي -تلمستجدات مطار سيا •

 //:https: بالمسافرين

www.portseattle.org/news/ 

traveler-updates-coronavirus- 

response 
 

 

الصحة العامة من كادر مقاطعة  ستجداتم •

سياتل وكنك: 

https://publichealthinsider.com/ 
 

مقاطعة كنك: ائرة صحة د •

https://www. 

kingcounty.gov/depts/health/ 

news.aspx 

 

فايروس  ضمرراكز السيطرة على م •

 .https://www: 2019كورونا 

cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/ index.html 

 

: زارة الصحة لوالية واشنطنو •

https://www.doh.wa.gov/ 

Emergencies/Coronavirus 
 

 :للواليات المتحدة لمعال فرصتكافؤ لجنة  •

وباء في مكان العمل وقانون اإلستعداد لل

 .https://wwwعاقة: األميركان ذوي اإل

eeoc.gov/facts/pandemic_flu. 

html 
 

بمركز السيطرة على المباشر إلتصال ل •

-800-1، يرجى اإلتصال على األمراض

CDC-INFO (1-800-232-4636) 
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 مطار

 تاكوما  –سياتل 
 الدولي

 68727صندوق بريد 
 98168-0727 واشنطن ،سياتل

www.flySEA.org 

 
 

 بإدارة منفذ سياتل
 

 
 كادر منفذ سياتلون ولسن وقبل دور من الص

 
 

 إحصل على المستجدات عبر البريد اإللكتروني والنصوص
 

 عبر موقعنا اإللكتروني وتابعناسّجل 
 على مواقع التواصل اإلجتماعي 
 

www.portseattle.org/subscribe    @flySEA 
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