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. سیكون من الصعب  2021بالعودة إلى بعض األمور الطبیعیة في عام نبأ مبشر  COVID-19أخیًرا ، یعد إطالق لقاحات 
في طي النسیان ،   أصبحت وراء ظھورنا. لقد فقدت الكثیر من األرواح ، ووظائف 2020ترك الحقائق القاسیة لعام 

ولیس لتقاء: من أجل التعاطف یوفر فرصة حقیقیة لإل 2021مشكلة في مجتمعاتنا. لكن عام أصبح واألمن الغذائي 
 المنافسة. 

 

 COVID-19الحصول على لقاح 

الذي أیدتھ لجنة من خبراء إدارة الغذاء والدواء األمریكیة  ، Modern فعاالن وآمنان. لقاح Modernaو   Pfizerلقاحا 
. تُعطى الجرعة المنشطة بعد إیجابیة  ، وھي میزةPfizeمنتج كباإلجماع الیوم ، ال یتطلب درجة حرارة شدیدة البرودة 

خفاض بنسبة قد ینخفض ، باإلضافة إلى ان COVID-19یوًما ، ویبدو أن المیل لنشر عدوى  21یوًما ، بدالً من  28
 ٪ في اإلصابة بالعدوى النشطة.94.1

. یجب على  2021مع زیادة الطلب بشكل كبیر على التوافر ، سیكون الوصول إلى اللقاحات محدوًدا حتى أوائل عام  
الجمیع البحث عن أقرب الفرص للحصول على أي لقاح متاح في مجتمعاتھم. تعتبر اللقاحات إنجاًزا علمیًا ھائالً ولیس 

أي سبب على اإلطالق للشك في المؤشرات الواضحة لفائدتھا وأمانھا. ستكون ھناك لقاحات أخرى على اإلنترنت  ھناك
 بعد الخضوع لمراجعة وتدقیق علمي متساٍو. 

 

 استمرار التحذیرات
ة  حتى یتم تطعیم عدد كاٍف من األشخاص لتقلیل احتمالی بأمانفي غضون ذلك ، من الضروري االستمرار في البقاء 

٪ من  80إلى  70اإلصابة بالعدوى في المجتمع بشكل كبیر. ھذا ھو ما یسمى بمناعة القطیع التي تحدث عندما یكون 
االجتماعي؛ التجمع في مجموعات صغیرة معروفة  البعدالناس محمیین. ھذا یعني أننا یجب أن نستمر في ارتداء األقنعة ؛ 

اك العالجات الجدیدة المضادة للفیروسات التي ستتوفر ؛ وأن تكون دائًما فقط ؛ تجنب التجمعات الداخلیة المزدحمة ؛ إدر 
 في مجتمعك. COVID-19في حالة تأھب لحالة 

ذكرت صحیفة نیویورك تایمز أن المعھد الوطني للسالمة والصحة المھنیة یضع إرشادات ومعاییر لألقنعة من المتوقع أن  
ذلك في فھم مستویات الحمایة المختلفة التي توفرھا أنواع مختلفة من األقنعة. یتم اإلعالن عنھا في ینایر. یجب أن یساعدنا 

ً نقصتعاني التي كان   N95ربما توفر أقنعة القماش الرقیقة القلیل من الحمایة. أفضل حمایة من أقنعة  في السابق  ولكنھا  ا
ویمكن أن یكون لھا مستوى متغیر من   N95لیست أقنعة  ھي المستوردة  KN95قنعة ن أمتوفرة اآلن. كن على علم بأ 

 .المشتركة الحمایة. ستكون إرشادات القناع الجدیدة ھذه مفیدة للغایة بعد عدة أشھر من الرسائل

 

 العیش في عالم افتراضي 

. لكن القدرة على   أمًرا طبیعیًا. التطبیب عن بعد ھو نھج جدید لالستشارة موجود لتبقى Zoomأصبح االتصال عن طریق 
 اإلغالق. حالة نخرج من جدید من  عندماجتماع شخصیًا ، في نھایة المطاف ، مھمة جًدا ویجب أن نھدف إلى ذلك اال



تُبقینا مكالمات الفیدیو الجماعیة على اطالع ، لكنھا بدیل أجوف إلجراء محادثات حقیقیة والحفاظ على الصداقات وتكوینھا 
لذي نفتقده كثیًرا. أصبحت القھوة والغداء والعشاء مع األصدقاء والعائلة  للحصول على ھذا اإلحساس الحقیقي بالمجتمع ا -

 . 2021ذكرى بعیدة. من الضروري أن نتمسك بھذه الذكریات ترقبًا الستئناف موسیقى الحیاة بحلول منتصف عام  

 إیجابیة  2021على أعتاب 

إیجابیًا.  2021إعادة تنشیطنا من أجل أن یكون ھم نظًرا ألننا نأخذ استراحة خالل العطالت من التكبیر المستمر ، فمن الم
  في النھایة سوف یكون  أخیًرا في التغلب على ھذا معًا. لقد تم تحدي قدرتنا على الصمود في كل منعطف ، لكن نجحسن

عادة إرساء  مستقبًال أكثر إشراقًا سیأتي قریبًا. سیأتي العام الجدید بال شك بعالم متغیر ، یجب أن نعمل فیھ بجد إلھناك 
 األعراف االجتماعیة ، وااللتقاء مع عائلتنا وأصدقائنا ، والعمل من أجل كوكب أفضل للجمیع. 

 أتمنى لكم السالم والسعادة والصحة الجیدة وعطلة سعیدة! 

 


