ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺷﮭر ﻧﯾوﯾورک :آﻧﭼﮫ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺣرﻓﮫای ﺑدون ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد
ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺷﮭر ﻧﯾوﯾورک ) (NYCﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از ﺳوی ﻧﮭﺎد ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺟﺎزه
ﻣﯽدھد وارد ﻓﺎز ﭼﮭﺎرم ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺷود ،ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺣرﻓﮫای ﺑدون ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را از ﺳر ﺑﮕﯾرﻧد.
ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺣرﻓﮫای ﺑﮫ ﻋﻧوان ھر ﻧوع روﯾداد ورزﺷﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن آن از ﺳوی ﯾﮏ ﻟﯾﮓ ﯾﺎ ﺗﯾم دﺳﺗﻣزد
درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ورزشھﺎی ﺣرﻓﮫای ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺟﮭت آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺣرﻓﮫای ،و
ﻧﯾز ﺑرای اﺟرای ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ،در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺣرﻓﮫای ،ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗﺎدﯾوم ﯾﺎ ورزﺷﮕﺎه.
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ درﺑﺎره ﺳؤاﻻت ﮐﻠﯾدی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً » Reopening New York City: Frequently
) «Asked Questionsﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺷﮭر ﻧﯾوﯾورک :ﺳؤاﻻت ﻣﺗداول( را ﺑﺧواﻧﯾد .ھﻣﮫ ﺳؤاﻻت ﻣرﺗﺑط ﻧﯾﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾم
اﯾن ﺳؤاﻻت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد اﻟزاﻣﺎت ﺟدﯾد را اﺟرا ﮐﻧﯾد .ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎی  COVID-19اداره ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت
رواﻧﯽ  NYCاﺑزارھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ و ﺗداوم ﻓﻌﺎﻟﯾت در طول ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
 COVID-19در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽدھد.
ﺑرای درﯾﺎﻓت اﺧﺑﺎر ﺟدﯾد ﺑﮫ  nyc.gov/health/coronavirusﺳر ﺑزﻧﯾد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ درﺑﺎره  COVID-19و ﺑﮭﺗرﯾن
روشھﺎ ﺑرای ﮐﺎھش اﻧﺗﻘﺎل آن و اﯾﻣن ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻧﯾوﯾورک اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾدی ﮐﺳب ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﻟزاﻣﺎت ﺷﮭر و
اﯾﺎﻟت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧد.

اﯾن ﭼﮭﺎر اﻗدام اﺳﺎﺳﯽ را ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﻘﺎل  COVID-19ﺑﮫﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
•
•
•

•

اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد :اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺻد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت
ﭘزﺷﮑﯽ ﺿروری )ازﺟﻣﻠﮫ آزﻣﺎﯾش  (COVID-19و اﻧﺟﺎم ﺳﺎﯾر ﮐﺎرھﺎی ﺿروری از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷوﯾد.
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ :از دﯾﮕران ﺣداﻗل  6ﻓوت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد.
از ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد :از اطراﻓﯾﺎن ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدون داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ،ﻋﺎﻣل ﺳراﯾت
ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﺷﯾد و وﻗﺗﯽ ﺳرﻓﮫ ،ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﯾﻣﺎری را اﻧﺗﻘﺎل دھﯾد .اﺳﺗﻔﺎده از ﭘوﺷش ﺻورت
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺎھش اﻧﺗﺷﺎر  COVID-19ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺑﮭداﺷت دﺳتھﺎ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد :دﺳتھﺎی ﺧود را زود ﺑﮫ زود ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد ﯾﺎ اﮔر ﺑﮫ آب و ﺻﺎﺑون
دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﯾد ،دﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده ﺑرﭘﺎﯾﮫ اﻟﮑل ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد؛ ﺳطوﺣﯽ ﮐﮫ زﯾﺎد ﻟﻣس ﻣﯽﺷوﻧد را
ﻣرﺗب ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد؛ از دﺳت زدن ﺑﮫ ﺻورﺗﺗﺎن ﺑﺎ دﺳتھﺎی ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد؛ و ﻣوﻗﻊ ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزو ﺟﻠوی
ﺻورت ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﮐف دﺳتھﺎ.

اﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾد ﻣﺣل ﮐﺎرﺗﺎن را در ﺻورت ﭘﯾروی از ﻣراﺣل زﯾر ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای ﮐﺎھش ﺷﯾوع
 COVID-19و ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐﺎرﻣﻧدان اداﻣﮫ روال ﮐﺎر از ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن اﺳت .ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﻧﺗﻘﺎل COVID-19
را در  NYCﮐﺎھش دھﯾم.

از ﻟﺣﺎظ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﮐﺳبوﮐﺎرم اﻧﺟﺎم دھم؟
ﻣراﺣل ﻻزم ﭘﯾش از ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ
• ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾﻣﻧﯽ طراﺣﯽ ﮐﻧﯾد و آن را در ﻣﺣل ﮐﺎرﺗﺎن ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.
• دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اﯾﺎﻟت ﻧﯾوﯾورک ) (NYSرا ﺑﺧواﻧﯾد و ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از آن ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧﯾد .اﯾﺎﻟت ﻻزم ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ
ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی وﯾژه ﺻﻧﻌت را ﮐﮫ اﯾﺎﻟت ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت ﻣرور و درک ﮐردهاﯾد و آنھﺎ را اﺟرا ﺧواھﯾد
ﮐرد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓرم ﺗﺄﯾﯾد را در ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر ﭘر ﮐﻧﯾد:
.forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
اداره ﺑﮭداﺷت  NYCﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول اوﺿﺎع ﺗوﺻﯾﮫھﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھد.
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