
في 16 مارس، أعلنت إدارة حماية المستهلك والعامل في مدينة نيويورك )DCWP( قانون طوارئ يقضي بتجريم التالعب بأسعار أي 
سلعة شخصية أو منزلية أو بأسعار أي خدمة تكون ضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد )COVID-19( أو عالجه أو 

الحد من انتشاره.  

ومن أمثلة ذلك:

منتجات التنظيف   •
المنتجات والخدمات التشخيصية   •

 •   المطهرات )المناديل المبللة، والسوائل،
والبخاخات الرذاذية( 

أقنعة الوجه   •
القفازات   •

معقم اليدين   •
األدوية   •

المناشف الورقية   •
كحول الفرك   •

الصابون   •
المناديل الورقية   •

من غير القانوني رفع أسعار هذه األنواع من السلع والخدمات بنسبة 10% أو أكثر.

هل فُرض عليك سعر زائد؟ 
 إذا كنت تعتقد أن أحد المتاجر زاد من سعر هذه السلع بشكل مفرط بدًءا من مارس، فقّدم شكوى على

nyc.gov/dcwp أو اتصل بالرقم 311 واذكر “Overcharge” )زيادة األسعار(.

تذكير بشأن قانون اإلجازات اآلمنة واإلجازات المرضية مدفوعة األجر في مدينة نيويورك
إذا كنت تعمل بدوام جزئي أو بدوام كامل في أي شركة بأي حجم أو أي مؤسسة غير هادفة للربح في مدينة نيويورك، فيحق لك 

الحصول على إجازة آمنة وإجازة مرضية مدفوعة األجر لرعاية نفسك أو أي شخص تعتبره من أسرتك.
 ”Paid Safe and Sick Leave“ أو اتصل بالرقم 311 واذكر nyc.gov/workers قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

)إجازة آمنة وإجازة مرضية مدفوعة األجر(.

 .nyc.gov/dcwp للمزيد من المعلومات، بادر بزيارة الموقع اإللكتروني

هل حاولت شراء أي سلعة أو خدمة الزمة 
للحد من انتشار فيروس كورونا الُمستجد 

COVID-19؟

من غير القانوني للمتاجر فرض مبالغ 
زائدة عليك.

Arabic | العربية

03/2020



On March 16, the NYC Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) announced 
an emergency rule that makes price gouging illegal for any personal or household good 
or any service that is needed to prevent or limit the spread of or treat the new coronavirus 
(COVID-19).  

Examples include:

•  Cleaning products
•  Diagnostic products and services
•  Disinfectants (wipes, liquids, sprays) 
•  Face masks
•  Gloves
•  Hand sanitizer

•  Medicines
•  Paper towels
•  Rubbing alcohol
•  Soap
•  Tissues

It is illegal to increase prices of these types of goods and services by 10% or more.

Were you overcharged? 
If you think a store excessively increased the price of these items beginning in March, file a 
complaint at nyc.gov/dcwp or call 311 and say “Overcharge.”

Reminder about NYC’s Paid Safe and Sick Leave Law
If you work part time or full time at any size business or nonprofit in NYC, you have the right 
to safe and sick leave to care for yourself or anyone you consider family.

Visit nyc.gov/workers or call 311 and say “Paid Safe and Sick Leave.”

For more information, visit nyc.gov/dcwp. 

Have you tried to buy any good 
or service needed to limit the 
spread of COVID-19?

It is ILLEGAL for stores to 
overcharge you.
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