
 19-قبول المخاطر وإخالء المسؤولیة المتعلقة بفیروس كورونا المستجد/كوفید
یُعد فیروس وذلك حیث . ، جائحة عالمیة19-أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن فیروس كورونا المستجد، كوفید

لذلك، توصي الحكومات  یُعتقد أنھ ینتشر بشكل أساسي من خالل المخالطة بین األشخاص. ونتیجةً ومعدیًا للغایة  19-كوفید
الفیدرالیة وحكومات الوالیات والحكومات المحلیة والوكاالت الصحیة الفیدرالیة والوكاالت الصحیة في الوالیات بالتباعد 

 االجتماعي وتحظر، في العدید من المواقع، أي تجمع لألشخاص.

راءات وقائیة من شأنھا تقلیل انتشار فیروس إج مؤسسة أندیة الفتیان والفتیات في سان فرانسیسكو ("النادي")تُطبِّق 
عدم إصابتك أنت أو طفلك (أطفالك) بعدوى فیروس كورونا  ال یمكنھ ضمان؛ ومع ذلك، فإن النادي 19-كورونا المستجد كوفید

كورونا من خطر إصابتك أنت وطفلك (أطفالك) بعدوى فیروس  الحضور إلى النادي یُزید قد. عالوة على ذلك، 19-المستجد كوفید
 .19-المستجد كوفید

 
 

وأقبل  19-بتوقیعي على ھذه االتفاقیة، فإنني بذلك أُقر بإدراكي للطبیعة الُمعدیة لفیروس كورونا المستجد كوفید
وكذلك إصابتي أنا وطفلي (أطفالي)  19-طوًعا بمخاطر تعرضي أنا وطفلي (أطفالي) لعدوى فیروس كورونا المستجد كوفید

الل الحضور إلى النادي، كما أقبل بأن ھذا التعرض للعدوى أو اإلصابة بھا قد یتسبب/تتسبب في بھذا الفیروس من خ
-إصابتنا الشخصیة ومرضنا وعجزنا الدائم ووفاتنا. وإنني كذلك أُدرك أن خطر التعرض لفیروس كورونا المستجد كوفید

حاالت اإلھمال التي تصدر عني أو عن اآلخرین،  أو اإلصابة بھ في النادي قد ینشأ عن التصرفات، أو اإلغفاالت، أو 19
موظفي النادي، والمتطوعین بھ، والمتقدمین لالشتراك في برامج النادي  -على سبیل المثال ال الحصر  -بما في ذلك 

 وأسرھم.

لي وإنني أوافق طواًعا على تحمل كافة المخاطر سالفة الذكر وأقبل تحمل المسؤولیة الفردیة عن أي إصابة تحدث 
أو لطفلي (ألطفالي) (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، اإلصابة الشخصیة، واإلعاقة، والوفاة)، وأي مرض، وأي 

ضرر وتعویض، وأي خسارة، وأي مطالبة، وأي مسؤولیة، وأي نفقة، من أي نوع، قد أتعرض لھ/لھا أنا أو طفلي (أطفالي) 
ي) إلى النادي أو المشاركة في برامج النادي ("المطالبات"). وبالنیابة عن نفسي أو نتكبده/نتكبدھا جراء حضور طفلي (أطفال

ئ كل من النادي وموظفیھ ووكالئھ وممثلیھ من ھذه "المطالبات"، بما في ذلك كافة  وعن أطفالي، إنني بموجب ذلك أُبّرِ
التي تنشأ ذات صلة بھا، وأتعھد بعدم االلتزامات والمطالبات واإلجراءات والتعویضات والتكالیف والنفقات من أي نوع 

مقاضاتھم بشأنھا وأُخلي مسؤولیتھم عنھا وأعفھم من أي ضرر یلحق بھم جرائھا. وإنني أُدرك، وأوافق على، أن ھذا اإلبراء 
ئھ یشمل كافة "المطالبات" التي تستند إلى التصرفات أو اإلغفاالت أو حاالت اإلھمال التي تصدر عن النادي وموظفیھ ووكال

قبل المشاركة في أي من برامج النادي أو خاللھا أو  19-وممثلیھ، سواء حدثت إصابة بعدوى فیروس كورونا المستجد كوفید
 بعدھا أم ال.
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