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 إعادة فتح مدینة نیویورك: 
 ما یحتاج مشغلو الصاالت الریاضیة ومراكز اللیاقة البدنیة إلى معرفتھ

 
بمجرد اتخاذ الخطوات التالیة، والتي تشمل تقدیم  NYCیمكن إعادة فتحھا في   الصاالت الریاضیة ومراكز اللیاقة البدنیة 

طلب فحص منشأة الصالة الریاضیة واللیاقة البدنیة ونموذج تصدیق. یعني إكمال النموذج أن المنشأة قد استوفت المتطلبات 
) وھي مستعدة للفحص الذي ستجریھ إدارة الصحة  COVID-19الجدیدة الصادرة عن والیة نیویورك للتصدي لمرض (

). تجري إدارة الصحة بمدینة نیویورك عملیات فحص لھذه  NYCالسالمة العقلیة بمدینة نیویورك (إدارة الصحة في و
 المنشآت بشكل افتراضي. 

 
تشمل الصاالت الریاضیة ومراكز اللیاقة البدنیة الصاالت الریاضیة المستقلة والفندقیة والسكنیة والمكتبیة ومراكز اللیاقة   

لصاالت الریاضیة ومراكز اللیاقة البدنیة في مؤسسات التعلیم العالي؛ والمرافق واالستودیوھات التي تقدم  البدنیة فیھا؛ وا
 دروس جماعیة داخلیة في اللیاقة (على سبیل المثال، الیوجا والبیالتس، والرقص، وفنون الدفاع عن النفس).

 
للحصول على التحدیثات. قد تتغیر متطلبات المدینة والوالیة   nyc.gov/health/coronavirusتفضل باالطالع على  

 ) وأفضل الطرق للحد من انتقال العدوى والحفاظ على سالمة سكان نیویورك.COVID-19عندما نعلم المزید عن مرض ( 
 

 ): COVID-19اإلجراءات األربعة الرئیسیة لمنع انتقال مرض ( تذكر 
 

ابق في المنزل إذا كنت مریًضا ما لم تغادر لتلقي الرعایة الطبیة األساسیة (بما في  ابق في المنزل إذا كنت مریًضا:   •
 ) أو غیرھا من المھمات األساسیة.االختبارذلك 

 أقدام (حوالي مترین) على األقل من األشخاص اآلخرین. 6ابق على بُعد مسافة  التباعد الجسدي:  •
احِم من حولك. یمكن أن تكون مصدًرا للعدوى دون أن تظھر علیك أعراض، وقد تنشر  ارتِد غطاء للوجھ:  •

 المرض عند السعال أو العطس أو الكالم. یساعد غطاء الوجھ في تقلیل انتشار مرض 
)COVID-19  .( 

دین إذا لم یتوفر  اغسل یدیك كثیًرا بالماء والصابون أو استخدم معقم الی تدرب على االلتزام بالنظافة الصحیة للیدین: •
الماء والصابون. قم بتنظیف األسطح التي تلمسھا بانتظام بشكل متكرر. تجنب لمس وجھك بأیٍد غیر مغسولة. وقم  

 بتغطیة أنفك أو فمك عند السعال أو العطس باستخدام ذراعك ولیس بیدیك. 
 

المنزل بالقیام بذلك، ألن أفضل طریقة لحمایة  ضع في اعتبارك السماح للموظفین الذین یمكنھم القیام بكل عملھم أو بعضھ من 
 الموظفین ھي العمل من المنزل قدر اإلمكان.

 
 أن أفعل إلعادة فتح الصالة الریاضیة أو مركز اللیاقة البدنیة الخاص بي بشكل قانوني؟ ماذا یجب عليَّ  
 یجب علیك القیام بما یلي إلعادة الفتح:  

 وانشرھا في موقع عملك.  خطة أمانضع   •
الوالیة تتطلب منك أن تؤكد أنك قد راجعت إرشادات  وتأكد من اتباعھا. )NYSإرشادات والیة نیویورك ( اقرأ    •

forms.ny.gov/s3/ny- یمكنك ملء نموذج التأكید على الصناعات الصادرة عن الوالیة وفھمتھا وستنفذھا.
affirmation-forward . 

 وأرسلھ.  نموذج طلب فحص منشأة الصالة الریاضیة واللیاقة البدنیة ونموذج التصدیقامأل  •
 

 اللیاقة البدنیة الخاص بي. كیف یمكنني تحدید میعاد للفحص؟ أنا مستعد إلعادة فتح الصالة الریاضیة أو منشأة 
. سیتصل بك أحد  نموذج طلب فحص منشأة الصالة الریاضیة واللیاقة البدنیة ونموذج التصدیققدم نسخة مملوءة بالكامل من 

 لتحدید موعد فحص افتراضي.  NYCفي المفتشین التابعین إلدارة الصحة  
 

 ما ھو الفحص االفتراضي؟
ومدیر الصالة الریاضیة. سوف یسأل المفتش عن   NYCالفحص االفتراضي ھو مكالمة فیدیو بین مفتش إدارة الصحة في   

لمدیر المفتش في  ، وفي بعض الحاالت، سیحتاج إلى أن یتأكد بعینھ من تلبیة متطلبات معینة. سیأخذ ا NYSاالمتثال لمتطلبات 

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
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جولة افتراضیة، لیوضح للمفتش كیف امتثلت المنشأة لمتطلبات الوالیة، مثل اإلشارة إلى خطة السالمة المنشورة وتزوید  
 الصالة الریاضیة بأغطیة الوجھ. 

 
 ما ھي المعدات التي سأحتاجھا للفحص االفتراضي؟ 

كمبیوتر محمول، أو ھاتف ذكي، وخدمة اإلنترنت. سیتم إجراء إلجراء الفحص االفتراضي، ستحتاج إلى جھاز تابلت، أو 
 ") أو جوجل دو  Facetimeعملیات التفتیش من منصة لالتصال عبر الفیدیو مثل فیس تایم (" 

 ")Google Duo .(" 
 

 ماذا لو لم یكن لدي ما ھو مطلوب للفحص افتراضیًا؟ 
 في ذلك الفحص الشخصي. معك خیارات الفحص األخرى، بما  NYCستناقش إدارة الصحة في 

 
 فحصھا؟ NYCھل یمكنني الفتح قبل أن تجري إدارة الصحة في  

 نعم، ما دمت قد أكملت وأرسلت نموذج طلب الفحص وأثبتت أنك استوفیت متطلبات الوالیة، یمكن أن تفتح منشأتك. 
 

 ؟NYCماذا سیحدث إذا لم تجتز منشأتي فحص إدارة الصحة في 
إذا رسبت منشأتك في الفحص، فیجب علیك إغالق منشأتك وتصحیح أي انتھاكات لوحظت. سیزودك المفتش بمعلومات حول  

 عندما تكون مستعًدا إلعادة الفحص. NYCاالتصال بإدارة الصحة في 
 

أن أشیر إلى الحد األقصى لإلشغال المسموح بھ قبل حدود   NYCیتطلب نموذج االستالم الخاص بإدارة الصحة في  
 ). فما ھو الحد األقصى لإلشغال المسموح بھ؟ COVID-19اإلشغال الخاصة فترة مرض بمرض (

الحد األقصى المسموح بھ ھو عدد األشخاص المسموح لھم بالتواجد في صالة األلعاب الریاضیة الخاصة بك قبل حدود  
 ) التي فرضتھا الوالیة.COVID-19ض (اإلشغال خالل فترة مر

 
 ھل دروس اللیاقة البدنیة الداخلیة مسموح بھا؟

. یُطلب من المنشآت التي تعقد فصول لیاقة  NYC، سیُسمح بدروس اللیاقة البدنیة الداخلیة في 2021مارس   22بدًءا من  
 . NYSإرشادات بدنیة داخلیة اتباع جمیع المتطلبات الواردة في 

 
 ھل أغطیة الوجھ مطلوبة في الصالة الریاضیة أو مركز اللیاقة البدنیة؟

من الموظفین والعمالء ارتداء أغطیة الوجھ في جمیع األوقات أثناء التواجد في الصالة الریاضیة أو مركز  NYSنعم. تطلب  
تشمل أغطیة الوجھ   اللیاقة البدنیة (ما لم یكن العمیل عمره أقل من عامین أو غیر قادر طبیًا على تحمل ارتداء غطاء الوجھ).

  ال، NYSوفقًا لمعاییر  لمرة واحدة مناسبة للتمرینات التي تغطي الفم واألنف. المقبولة أغطیة وجھ من القماش وأقنعة تستخدم
یُسمح باستخدام الباندانا، وقناع الباف، وغطاء العنق باعتبار أي منھا غطاًء للوجھ الستخدامھا في الصاالت الریاضیة ومراكز  

 اللیاقة البدنیة. 
 

  ھل أحتاج إلى تصریح لكي أبدأ العمل؟ 
 تصریح مؤسسة الثقافة البدنیة  منشآتك، فقد تحتاج إلىعلى حسب 

)Physical Culture Establishment, PCE یمكن العثور على مزید من المعلومات حول تصاریح .(PCE   وعملیة
 .ھناالتقدم للحصول على التصریح 

 
 ) الذي یراجع نظام الھواء المركزي الخاص بي ال بد أن یكون معتمًدا؟ HVACھل فني التدفئة والتھویة وتكییف الھواء (

أو شركة، أو   مھني،أو  معتمد، HVACتقدیم وثائق حول أنظمة تكییف الھواء المركزیة یجھزھا "فني  NYSنعم. تتطلب 
  ، أو مھني معتمد في التكلیف الرجعي، أو مھندس بناء محترف ذو ترخیص من نیویورك." ASHRAEمھني معتمد من 

  
أو من ھیئة خاصة تمنح اعتماد   NYCالمقدم من كیان حكومي خارج  HVACاعتماد  NYCستقبل إدارة الصحة في 

HVAC. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/special-permit-for-physical-culture-establishment
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 أین یمكنني الحصول على معلومات أخرى بخصوص إعادة الفتح؟
 للحصول على إجابات لألسئلة الرئیسیة األخرى حول إعادة الفتح، یرجى قراءة  

 "Reopening New York City: Frequently Asked Questions .(إعادة فتح مدینة نیویورك: أسئلة شائعة) "
صفحة األعمال لمرض  لن تكون جمیع األسئلة ذات صلة، ولكننا نأمل أن یساعدك ھذا في تنفیذ المتطلبات الجدیدة. تحتوي 

)19-COVID(  التابعة إلدارة الصحة فيNYC معلومات وأدوات إضافیة لعملیات إعادة الفتح والصیانة أثناء حالة   على
 ). COVID-19الطوارئ الصحیة العامة لمرض (

 
 

 3.26.21   بتغییر التوصیات مع تطور الموقف.  NYCتقوم إدارة الصحة في  قد

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
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