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 معلومات ألصحاب األعمال حول توصيات
)COVID-19( بلدية مدينة نيويورك المتعلقة باختبار مرض

االختبار: الطريق إلى إعادة فتح أكثر أماناً
 .)COVID-19( يجب أن يقوم كل منا بدوره للحفاظ على عائالتنا وأصدقائنا وزمالئنا في العمل ومجتمعاتنا آمنين من اإلصابة بمرض

أصدرت بلدية المدينة توصيات جديدة الختبار مرض )COVID-19( الستكمال التوجيهات الحالية بشأن التباعد الجسدي واستخدام أغطية 
الوجه وأدوات الوقاية األخرى.

توصي بلدية المدينة بأن يتم اختبار جميع سكان مدينة نيويورك بشكل دوري، مع تواتر االختبارات التي تعتمد على نوع العمل 
الذي يقومون به وعوامل الخطر األخرى، حتى لو لم تكن لديهم أعراض أو كانوا على اتصال وثيق مع شخص مصاب بمرض 

 )COVID-19(. يجب أن يخضع العاملون الذين يقومون باالتصال الشخصي بزمالء العمل أو العمالء أو أفراد من الجمهور
لالختبار مرة واحدة شهرًيا أو على النحو الموصى به من قِبل مقدم الخدمات الطبية الخاص بهم أو صاحب العمل. 

يجب على جميع سكان مدينة نيويورك اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع انتشار مرض )COVID-19(، بما في ذلك:

•   اتباع توصيات التباعد الجسدي )البقاء على ُبعد 6 أقدام/ حوالي مترين على األقل من اآلخرين( في العمل وفي األماكن العامة    
•    االلتزام بالفحوصات الصحية اليومية قبل دخول مكان العمل والبقاء في المنزل إذا كانوا مرضى أو تعرضوا مؤخراً   

 )COVID-19( لمرض

•   ارتداء غطاء الوجه في مكان العمل وفي األماكن العامة    

•   القيام بغسل اليدين أو استخدام معقم اليدين بانتظام  

•   المشاركة في تتبع المخالطين إذا كانوا ُهم أو أي شخص كانوا على اتصال وثيق به جاءت نتيجة اختباره إيجابية لإلصابة   
)COVID-19( بمرض

 يقدم هذا المستند إجابات لألسئلة المتعلقة بتوصيات إجراء اختبار مرض )COVID-19(. يرجى االتصال بهيئة
 "NYC Test & Trace Corps" )هيئة مدينة نيويورك لالختبار والتتبع( على رقم الهاتف 4319-268-212 لطرح

أية أسئلة إضافية تشغلكم.

هذه المعلومات ال تشكل نصيحة طبية أو قانونية. جميع المعلومات ألغراض إعالمية عامة فقط.

Arabic

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
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 New York State( وإدارة العمل بوالية نيويورك )Occupational Safety and Health Administration, OSHA( 1  تطلب إدارة السالمة والصحة المهنية

Department of Labor, DOL(، ومكتب سالمة وصحة الموظفين العامين في نيويورك )New York Public Employee Safety and Health Bureau(، أن 
يتخذ أصحاب األعمال خطوات لحماية العاملين من التعرض لمرض )COVID-19(، والتي يمكن أن تشمل االختبار. يجب على أصحاب األعمال أيضاً اتباع متطلبات إعادة فتح 

 والية نيويورك، بما في ذلك التباعد الجسدي واستخدام أغطية الوجه وبروتوكوالت التنظيف. يمكن العثور على إجابات لبعض األسئلة المتكررة حول إعادة الفتح على الرابط
.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf

الخضوع لالختبار
  

متى يجب أن يخضع الموظفين لدي لالختبار؟  1

  توصي بلدية المدينة بأن يخضع جميع سكان مدينة نيويورك لالختبار، حتى لو لم تكن لديهم أعراض أو كانوا على اتصال وثيق 
بشخص مصاب بمرض )COVID-19(. يجب أن يتم اختبار األشخاص الذين يعانون من أعراض )مثل السعال والحمى وضيق 

التنفس وفقدان حاسة التذوق أو الشم( على الفور وفصلهم بأمان عن اآلخرين في المنزل )بما في ذلك أثناء انتظار نتائج االختبار(. 
 يجب اختبار بعض األشخاص بشكل دوري بسبب االتصال المتكرر باآلخرين في مكان العمل أو غير ذلك. يرجى مراجعة

توصيات اختبار مرض )COVID-19( لالطالع على تفاصيل إضافية.

هل توصي بلدية المدينة أو تتطلب الخضوع الختبار دوري؟   2
  توفر توصيات اختبار مرض )COVID-19( توجيهات إرشادية. وهي ليست إلزامية. أصحاب األعمال مطالبون من قبل والية 

نيويورك بأن يكون لديهم فحصاً صحياً يومياً يخضع له جميع العاملين. الخضوع لالختبار، على الرغم من التوصية به، فهو غير 
مطلوب )باستثناء عدد قليل من الصناعات المنفصلة التي تخضع لتفويض والية نيويورك، مثل دور رعاية المسنين(.1

3   إذا قررت شركتي وضع توصية أو متطلبات إلجراء االختبار، فهل يجب أن تكون هي نفسها لجميع العاملين؟
  يمكنك وضع توصيات أو متطلبات اختبار مختلفة بناًء على طبيعة الوظيفة )مثل وجود توصيات اختبار مختلفة للعاملين الذين 

يتفاعلون بانتظام مع الجمهور والعاملين الذين ال يقومون بذلك(. من غير القانوني أن يكون لديك سياسات مختلفة بناًء على العمر أو 
العرق أو الخلفية اإلثنية أو األصل القومي أو اإلعاقة أو الحالة الصحية أو النوع االجتماعي أو الهوية الجنسانية أو التوجه الجنسي أو 

الدين أو الفئات المحمية األخرى.

4  كيف أقرر ما هي الوتيرة المناسبة إلجراء االختبار بالنسبة لعملي؟
  ستختلف توصيات وتيرة إجراء االختبار حسب اختالف األعمال. عند اتخاذ قرار بشأن التوصية أو طلب فترة اختبار محددة، ضع 

في اعتبارك مقدار االتصال الشخصي مع اآلخرين ووتيرته )زمالء العمل، العمالء، الزوار(، وطبيعة إعداد مكان العمل )في الهواء 
الطلق، في الداخل، مساحة ضيقة( والقدرة على تنفيذ تدابير الوقاية األخرى، مثل إبقاء األشخاص على ُبعد 6 أقدام/ حوالي مترين 

على األقل من اآلخرين. استشر مستشاراً طبيياً إن أمكن. 
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http://nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-symptom-screening-businesses.pdf
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5  إذا أصيب أحد الموظفين من قبل بمرض )COVID-19(، فهل يجب أن يخضع لالختبار بشكل دوري؟
  بالنسبة لألفراد الذين ثبتت إصابتهم سابًقا بمرض )COVID-19(، ال ُينصح بإجراء االختبار لمدة 90 يوماً بعد تاريخ ظهور 

األعراض ألول مرة )أو تاريخ أول نتيجة اختبار إيجابية إذا لم تظهر عليهم أعراض(. هذا ألن األشخاص يمكن أن يستمروا في 
الحصول على نتائج اختبار إيجابية ألسابيع أو حتى ألشهر بعد اإلصابة، على الرغم من أنهم غير معديين. قد يؤدي إجراء االختبار 

خالل نافذة الـ 90 يوماً هذه إلى استبعاد الموظفين من العمل دون داع. 

  ومع ذلك، إذا تعافى شخص ما من مرض )COVID-19( وظهرت لديه أعراض جديدة، فمن المستحسن أن يستشير مقدم الرعاية 
الصحية الخاص به حول ما إذا كان هناك حاجة إلجراء اختبارات إضافية.

6  إذا كان لدى أحد الموظفين أجساماً مضادة إيجابية لمرض )COVID-19(، فهل يجب أن يخضع لالختبار بشكل دوري؟ 
  نعم. في الوقت الحالي، ال يمكن استخدام اختبارات األجسام المضادة لمرض )COVID-19( الكتشاف ما إذا كان شخص ما مريضاً 

أو مصاباً حالياً. كما أنه لم ُيعرف بعد ما إذا كان اختبار األجسام المضادة اإليجابي يعني أن شخصاً ما محمي من اإلصابة بمرض 
)COVID-19( مرة أخرى. ال يجب استخدام اختبارات األجسام المضادة لتقرير ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي أن يعود شخص ما 

للعمل، أو ينبغي أو ال ينبغي إخضاعه لالختبار.   

7  إذا رفض الموظف الخضوع لالختبار، فماذا أفعل؟

  يجوز لصاحب العمل أن يستبعد من مكان العمل األفراد الذين يرفضون الخضوع إلجراءات الفحص التي تفرضها الوالية أو االختبار 
الذي يفرضه صاحب العمل. إذا كان الموظف يعاني من حالة طبية أو إعاقة تمنع إجراء االختبار الدوري، فيجب على أصحاب 

األعمال العمل مع الموظف إليجاد بديل معقول، مثل العمل عن ُبعد. يجب تطبيق إجراءات الفحص بطريقة غير تمييزية.

8  أين يمكن لموظفيي الخضوع لالختبار؟ 
  هناك المئات من مواقع االختبار في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك مواقع االختبار المتنقلة. للعثور على موقع لالختبار، يرجى 

زيارة أداة البحث عن مواقع االختبارات التابعة لبلدية المدينة على الرابط nyc.gov/covidtest. تقدم العديد من المواقع اختبارات 
مجانية، ولديها أوقات انتظار قصيرة. وهذا يشمل جميع مواقع مؤسسة )NYC Health + Hospitals( )H+H(. يمكن 

لألشخاص أيضاً الخضوع لالختبار في مواقع االختبار السريع )COVID-19 Express( التابعة إلدارة الصحة في مدينة نيويورك 
)Health Department( عن طريق تحديد موعد. يمكن لألشخاص الخضوع لالختبار في المواقع التابعة إلدارة الصحة ومواقع 

ً  االختبار التابعة لمؤسسة )H+H( بغض النظر عن حالة الهجرة أو القدرة على الدفع، حتى لو لم يكن لديهم تأميناً صحيا
)ولكن يجب على األشخاص إحضار بطاقة التأمين وبطاقة الهوية إذا توفرتا لديهم(.

9  كيف سيحصل الموظفون على نتائج االختبار؟ 
ستتم مشاركة نتائج االختبارات مع الموظفين بواسطة مقدم خدمة االختبار أو خدمة المختبر الخاصة به.   

http://nyc.gov/covidtest
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-rapid-testing.page
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  دفع تكاليف االختبار
 

كيف يمكنني إقناع الخطة الصحية لشركتي بتعويض تكاليف اختبار مرض )COVID-19(؟   1

  تشجع بلدية المدينة أصحاب األعمال على العمل مباشرة مع شركات التأمين الخاصة بهم فيما يتعلق بالدفع مقابل اختبارات مرض 
)COVID-19(. يمكن ألصحاب األعمال توجيه خططهم التأمينية التي يقومون برعايتها إلى االطالع على توصيات اختبار مرض 
)COVID-19(. في حالة عدم تغطية شركة التأمين الخاصة بك لالختبار للكشف عن العدوى بين الموظفين، يجب عليك تشجيعهم 
على إجراء االختبار في واحد من مئات المواقع في جميع أنحاء المدينة التي تجري االختبارات مجاناً. يرجى زيارة أداة البحث عن 

 .nyc.gov/covidtest مواقع االختبارات التابعة لبلدية المدينة على الرابط

2   لن تغطي خطة التأمين الصحي لشركتي تكلفة االختبار. هل ستوفر بلدية المدينة أمواالً لتعويض التكلفة؟
  تقدم بلدية المدينة حالياً اختباراً مجانياً عبر مئات مواقع االختبار لجميع األشخاص بغض النظر عن حالة التأمين. االختبار متاح حتى 

لألشخاص الذين يعيشون خارج مدينة نيويورك. قد تقوم مواقع االختبار هذه بمحاسبة أصحاب األعمال الذين لديهم تأميناً ذاتًيا إذا 
قدم موظفيهم بطاقة التأمين وبطاقة الهوية الخاصة بهم، لكن مواقع االختبار لن تفرض رسوماً مشتركة أو قابلة للخصم ولن ترفض 

اختبار أي شخص بدون تأمين. للعثور على موقع لالختبار بالقرب منكم، يرجى زيارة أداة البحث عن مواقع االختبارات التابعة لبلدية 
.nyc.gov/covidtest المدينة على الرابط

  أنواع االختبارات
 

ما هي أنواع االختبارات التشخيصية المتوفرة؟   1

    يتم إجراء االختبار التشخيصي لمرض )COVID-19( عن طريق إدخال مسحة )على غرار عود مسح األذن "Q-tip"( في 
األنف أو الحلق أو عن طريق جمع اللعاب )البصق(. يمكن أن يتم إجراء بعض االختبارات في مكتب مقدم الرعاية الصحية، تسمى 

اختبارات المستضد أو اختبارات نقطة الرعاية )point-of-care, POC(. قد يكون االختبار التأكيدي مطلوباً الختبارات نقطة 
الرعاية )POC(. للحصول على معلومات حول أنواع اختبارات مرض )COVID-19( ومعنى نتائج االختبار، يرجى مراجعة 
"COVID-19 Testing: Frequently Asked Questions" )إجراء اختبار مرض COVID-19(: األسئلة المتكررة. 

.)COVID-19( للحصول على معلومات حول االختبارات المتاحة، يرجى االطالع على ملحق خيارات اختبار مرض

2  إذا كنت أرغب في تقديم االختبار في موقع عملي، فهل ستدعم بلدية المدينة ذلك؟ 
هل ستساعدني في تغطية التكلفة؟

  توفر بلدية المدينة مواقع اختبار مريحة ومجانية في مواقع مؤسسة )H+H( وعيادات إدارة الصحة، باإلضافة إلى المواقع المتنقلة. 
 يمكنك البحث عن موقع على الرابط nyc.gov/covidtest. هناك خدمات ستقوم باختبار الموظفين في مكان العمل. للحصول
ً  على قائمة ببعض الخدمات، يرجى االطالع على ملحق خيارات اختبار مرض )COVID-19(. ال تقدم بلدية المدينة حالياً دعما

مالياً لهذه الخدمات.

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
http://nyc.gov/covidtest
http://nyc.gov/covidtest
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-testing-faq.pdf
http://nyc.gov/covidtest
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3  هل يمكنني توفير خدمة اختبار الموظفين في المنزل؟ هل ستساعدني بلدية المدينة في تغطية التكلفة؟
 Food and Drug Administration,( مصرح به من قبل إدارة الغذاء والدواء )COVID-19( حالياً، ال يوجد اختبار لمرض  
FDA( يمكن إجراؤه في المنزل. ومع ذلك، هناك أطقم جمع العينات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء )FDA(، مما يعني أن العينة 

)المسحة أو اللعاب( يتم جمعها من قبل الفرد في المنزل وإرسالها إلى المختبر للمعالجة. يمكن أيضاً توزيع أطقم جمع العينات مركزياً 
من قبل أصحاب األعمال وتجميع العينات التي يتم جمعها في مكان العمل أو في المنزل. للحصول على معلومات حول خيارات 

إجراء االختبار في المنزل، يرجى االطالع على ملحق خيارات اختبار مرض )COVID-19(. ال تقدم بلدية المدينة حالياً دعماً مالياً 
لهذا النوع من االختبارات.

  ماذا يحدث بعد االختبار

ماذا يحدث إذا كانت نتيجة اختبار الموظف إيجابية؟  1

    يجب على األفراد الذين ثبتت إصابتهم بمرض )COVID-19( االنعزال بأمان عن اآلخرين في المنزل. ويجب أال يغادروا المنزل 
باستثناء الخروج للحصول على الرعاية الطبية األساسية أو للحصول على االحتياجات األساسية، مثل البقالة، إذا لم يتواجد شخص 

آخر لقضاء هذه االحتياجات لهم. ال ينبغي لهم الذهاب إلى العمل ولكن يمكنهم العمل من المنزل إذا كانوا بصحة جيدة. يجب أن يبقوا 
في المنزل حتى يحدث كل ما يلي:

•   مرت 10 أيام على األقل منذ ظهور األعراض.  

•   اختفت الحمى خالل الـ 24 ساعة السابقة دون استخدام األدوية الخافضة للحمى.  

•   تحسن وضعهم المرضي العام.  

  إذا كانت نتيجة اختبار الموظف إيجابية، فسيتم االتصال به من قبل هيئة "NYC Test & Trace Corps" للمساعدة في مراقبة 
أعراضه، ومعرفة األشخاص اآلخرين الذين قد يكونون في خطر ويحتاجون إلى إجراء االختبار، والتأكد من حصوله على الخدمات 

والموارد الالزمة لالنعزال بأمان عن اآلخرين. 

2   هل يجب أن ُيطلب من الموظفين الذين أصيبوا بمرض )COVID-19( الحصول على نتيجة اختبار سلبية من أجل العودة 
إلى العمل؟

  ال، يجب أال ُيطلب من األشخاص الحصول على نتيجة اختبار تشخيصية سلبية لإلصابة بمرض )COVID-19( من أجل العودة إلى 
موقع العمل. كثير من الناس يظهرون نتائج اختبار إيجابية بعد فترة طويلة من انتهاء فترة العدوى. وبالمثل، ال ينبغي استخدام اختبار 

األجسام المضادة كمعيار للسماح لشخص ما بالعودة إلى العمل. األشخاص الذين أكملوا فترة العزل يعتبرون غير معديين ويمكنهم 
الحضور للعمل.

3  ماذا لو لم يتمكن الموظف من االنعزال بأمان عن اآلخرين في المنزل؟
  قد يتمكن سكان نيويورك المصابون بمرض )COVID-19( أو الذين يعيشون مع شخص ما مصاباً بالمرض وال يمكنه االنعزال 
بأمان في المنزل، من اإلقامة في فندق مجاناً. تتوفر معلومات حول برنامج اإلقامة الفندقية )NYC COVID-19( على الرابط 

 .nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care

https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/
http://nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care
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4   هل يتعين على الموظفين تنبيهي إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية؟ هل يجب علي إخطار الموظفين اآلخرين إذا كانت 
نتيجة اختبار أحد الموظفين إيجابية؟

  يجب على الموظفين القيام بإخطار أصحاب العمل إذا ثبتت إصابتهم بمرض )COVID-19( ألن ذلك يمكن أن يساعد في الحفاظ 
على مكان العمل آمناً. بصفتك صاحب العمل، يمكنك إخطار الموظفين اآلخرين أو العمالء بأنهم ربما تعرضوا للخطر ألنهم كانوا 

على اتصال وثيق بالموظف المصاب، ولكن ال يمكنك مشاركة االسم أو معلومات تحديد الشخصية األخرى للموظف الذي ثبتت 
إصابته اإليجابية. ستساعدك إدارة الصحة في تحديد األشخاص الذي قد يكونوا على اتصال وثيق بالموطف المصاب. إذا كان 

الموظف يعمل عن ُبعد ولم يكن على اتصال شخصي بزمالئه، فال يلتزم الموظف بإعالمك بنتيجة اختباره اإليجابية. 

5  هل أحتاج إلى نسخة من نتائج اختبار الموظفين؟ هل يجب علي االحتفاظ بسجالت لنتائج االختبار؟ 
  كما هو مذكور أعاله، ال ينبغي مطالبة األشخاص الذين تم تأكيد إصابتهم بمرض )COVID-19( بالحصول على نتيجة اختبار 

سلبية من أجل العودة إلى العمل. يمكن لألشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض مرض )COVID-19( وتم اختبارهم سلبياً من خالل 
اختبار تشخيصي معملي، أن يعودوا إلى العمل إذا كانوا خاليين من الحمى خالل الـ 24 ساعة السابقة دون استخدام األدوية الخافضة 
للحمى. يمكنك أن تطلب من الموظفين تقديم دليالً لنتيجة االختبار السلبية في مثل هذه الظروف. قد تطلب أيضاً وثائق نتيجة االختبار 

لضمان االمتثال لمتطلبات االختبار التي يفرضها صاحب العمل.

  نتائج االختبار والمعلومات الطبية األخرى هي معلومات سرية ويجب تخزينها بشكل منفصل عن ملفات الموظفين. ال ينبغي نقل هذه 
المعلومات إلكترونياً ما لم يكن هناك ما يكفي من جدران الحماية والتشفير. إذا كنت تحتفظ بنسخ من نتائج اختبار الموظفين، فيجب 

عليك االحتفاظ بها طوال مدة توظيف الموظف باإلضافة إلى 30 عاماً.2  

6  هل يمكنني مطالبة الموظفين بإجراء اختبار األجسام المضادة؟ 
 Federal Equal Employment Opportunity( ال. ينص التوجيه الخاص باللجنة الفيدرالية لتكافؤ فرص العمل  

Commission, EEOC( على أنه ال يمكن ألصحاب االعمال مطالبة الموظف بإجراء اختبار األجسام المضادة قبل العودة إلى 
مكان العمل. ال ينبغي استخدام اختبار األجسام المضادة كمعياراً للسماح لشخص ما بالعودة إلى العمل.

7  إذا كانت نتيجة اختبار أحد الموظفين إيجابية لإلصابة بمرض )COVID-19(، فهل يتعين علي اإلبالغ عنه؟ إلى أي 

جهة يتعين علي اإلبالغ عنه؟
  تطلب والية نيويورك من أصحاب األعمال إخطار إدارة الصحة على الفور إذا كانت نتيجة اختبار الموظف إيجابية لإلصابة بمرض 
)COVID-19( والتعاون مع جهود تتبع المخالطين. اتصل بإدارة الصحة على رقم الهاتف 3641-692-866 لطرح أي أسئلة أو 

لإلبالغ عن حالة مؤكدة.2

2  أصدرت إدارة السالمة والصحة المهنية )OSHA( إرشادات محددة لتحديد متى قد تكون حالة اإلصابة بمرض )COVID-19( مرتبطة بالعمل، مما يؤدي إلى التزامات إبالغ 

إضافية. تفرض إدارة السالمة والصحة المهنية )OSHA( على أصحاب األعمال اتباع خطوات محددة في تسجيل األمراض المتعلقة بالعمل واإلبالغ عنها، بما في ذلك من خالل 
 تقديم ملخصات سنوية إلصابات العمل، ويجب االحتفاظ بجميع هذه السجالت لمدة خمس سنوات. يجب على أصحاب األعمال أيضاً تسجيل الحوادث التي تنطوي على وفيات
  أو دخول ثالثة موظفين أو أكثر إلى المستشفى بسبب حادث متعلق بالعمل، مثل انتشار عدوى مرض )COVID-19( في مكان العمل، وإبالغها إلى إدارة السالمة والصحة

  المهنية )OSHA(. يجب على أصحاب األعمال اإلبالغ عن هذه الحوادث عن طريق الهاتف أو شخصياً إلى مكتب إدارة السالمة والصحة المهنية )OSHA( اإلقليمي األقرب
 إلى موقع الحادث.

https://www.eeoc.gov/newsroom/eeoc-issues-updated-covid-19-technical-assistance-publication-addressing-antibody-testing
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8  ماذا يحدث بعد حصول الموظف على نتيجة اختبار إيجابية؟
  ستتحقق إدارة الصحة من أن الفرد يمثل حالة إصابة مؤكدة. في حالة تأكيد الحالة، ستعمل إدارة الصحة معك لتحديد الموظفين 

اآلخرين وغيرهم في مكان العمل الذين ربما كانوا على اتصال وثيق بالفرد المصاب بمرض )COVID-19(، والذين سيحتاجون إلى 
 Handling COVID-19 Cases in the Workplace:" الخضوع للحجر الصحي. للحصول على معلومات إضافية، انظر
What Employers Need to Know" )التعامل مع حاالت اإلصابة بمرض )COVID-19( في مكان العمل: ما يتعين على 

أصحاب األعمال معرفته(.

9   هل يمكن للموظف الذي حصل على نتيجة اختبار إيجابية أو ظهرت عليه أعراض مرض )COVID-19( االستمرار
في العمل؟ 

  إذا كان الموظف يستطيع العمل عن ُبعد من المنزل ويشعر بالراحة بدرجة كافية للقيام بذلك، فهو ال يحتاج إلى إجازة. ومع ذلك، ال 
يجوز للموظف الذي ثبتت إصابته أن يذهب إلى العمل. يجب عليه القيام باالنعزال بأمان في المنزل وال يمكنه العودة إلى العمل لفترة 

العزل الكاملة )10 أيام منذ االختبار اإليجابي، والبقاء خالل الـ 24 ساعة السابقة بدون حمى دون استخدام األدوية الخافضة للحمى 
والتحسن العام في الحالة المرضية(. إذا حاول أحد الموظفين دخول مكان العمل بعد حصوله على نتيجة اختبار إيجابية وقبل استكمال 

العزل، فيجب عليك إرساله إلى المنزل.

  أسئلة قانونية
ما هي القوانين التي تسمح لي بطلب أو تشجيع إجراء اختبارات دورية لموظفيي؟  1

    ُيسمح بإجراء اختبار دوري للموظفين الموجودين في مكان العمل بموجب التوجيه الخاص باللجنة الفيدرالية لتكافؤ فرص العمل 
)EEOC(. يرجى الرجوع إلى توصيات اختبار مرض )COVID-19( لالطالع على إرشادات االختبار حسب الصناعة. 

2  ماذا يحدث إذا شجعت موظفاً على الخضوع لالختبار وأصيب أثناء االختبار؟ 
)Claimant Information Packet( إذا أصيب موظف أثناء االختبار، فيجب عليك تزويده بحزمة معلومات المطالب   

حتى يتم اإلبالغ عن اإلصابة إلى شركة تعويض العمال لدى صاحب العمل لمراجعتها.

3  هل يتعين علي توفير وقتاً مرضياً مدفوع األجر للموظفين إلجراء اختبار مرض )COVID-19(؟
  نعم. تسمح قوانين المدينة والوالية للموظفين باستخدام الوقت المرضي مدفوع األجر إلجراء اختبار مرض )COVID-19(. يعتمد 

مقدار اإلجازة المرضية المتاحة للموظف على حجم شركتك.4 إذا كنت صاحب عمل مشموالً بالقانون الفيدرالي العائالت أوالً 
لالستجابة لفيروس كورونا )Families First Coronavirus Response Act, FFCRA(، فقد تكون هناك حاجة إلى 

 إجازة إضافية مدفوعة األجر. إذا كان الموظف قد استنفذ الوقت المرضي مدفوع األجر وتطلب منه الخضوع لالختبار، فقد يتم
 اعتبار الوقت الذي يقضيه في االختبار ساعات عمل بموجب قوانين األجور والساعات المعمول بها وقد تكون ملزًما بتعويضه

مقابل هذا الوقت.

 4  يجب أن توفر الشركات التي تضم أربعة موظفين أو أقل في أي عام ما يصل إلى 40 ساعة إجازة مرضية مدفوعة األجر سنوياً، ما لم يكن صافي دخلها 1,000,000 دوالر أو أقل في 
السنة الضريبية السابقة، وفي هذه الحالة قد يكون وقت اإلجازة هذا غير مدفوع األجر. يجب أن توفر الشركات التي تضم ما بين خمسة إلى 99 موظفاً في أي عام ما يصل إلى 40 ساعة 
إجازة مرضية مدفوعة األجر سنوياً. يجب أن توفر الشركات التي تضم 1001 موظف أو أكثر في أي عام ما يصل إلى 56 ساعة إجازة مرضية مدفوعة األجر سنوياً. يمكن االطالع على 

.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/about/PaidSickLeave-AnswerstoEmployerQuestions.pdf المتطلبات اإلضافية على الرابط

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
http://nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/about/PaidSickLeave-AnswerstoEmployerQuestions.pdf
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4   ما الدليل الذي يمكنني طلبه لمنح الموظف وقتاً مرضياً مدفوع األجر إلجراء االختبار أو إذا كان لدى الموظف أعراض 
مرض )COVID-19( أو كانت نتيجة اختباره إيجابية لإلصابة بمرض )COVID-19(؟

  بموجب قانون بلدية المدينة الخاص بالوقت المكتسب اآلمن والمرضي )Earned Safe and Sick Time Act(، يجوز 
لصاحب العمل أن يطلب وثائق من مقدم الرعاية الصحية فقط إذا استخدم الموظف أكثر من ثالثة أيام عمل متتالية من اإلجازة 

المرضية. إذا كانت شركتك تخضع لقانون )FFCRA(، فال يمكنك مطالبة الموظفين بتقديم وثائق التشخيص اإليجابي الستخدام 
.)FFCRA( اإلجازة المرضية مدفوعة األجر وفًقا لقانون

5   هل يتعين علي توفير إجازة مرضية مدفوعة األجر إذا كانت نتيجة اختبار الموظفين إيجابية لإلصابة بمرض 
)COVID-19(؟ ماذا عن الموظفين المطالبين بالخضوع للحجر الصحي بسبب التعرض في مكان العمل أو تعرض آخر؟
  يتم تشجيع أصحاب األعمال على وضع سياسات مرنة لإلجازات المرضية لتشجيع الموظفين على البقاء في المنزل عند المرض أو 

إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي ألنهم كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب بمرض )COVID-19(. إذا كانت نتيجة 
اختبار الموظف إيجابية وهو غير قادر على العمل عن ُبعد، يجوز للموظف استخدام الوقت المرضي المدفوع األجر بموجب قانون 
بلدية المدينة والوالية. إذا كان يجب على الموظف الخضوع للحجر الصحي في المنزل بسبب التعرض في مكان العمل أو تعرض 
آخر وكان قادراً على العمل، فيمكن أن ُيطلب منه العمل من المنزل بدالً من استخدام الوقت المرضي. ومع ذلك، ال يلزمك توفير 

إجازة مرضية لألفراد الذين يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي بسبب السفر مؤخراً. 

6   إذا كانت نتيجة اختبار الموظف سلبية ولكن ظهرت عليه أعراض المرض، فهل يتعين علي توفير إجازة مرضية مدفوعة 
األجر له؟ 

  إذا ظهرت على الموظف أعراض المرض وكنت صاحب عمل مطالباً بتوفير وقتاً مرضياً مدفوع األجر )على عكس الوقت المرضي 
غير مدفوع األجر(، فأنت مطالب بتوفير إجازة مرضية مدفوعة األجر للفترة التي يشعر فيها الموظف بتوعك ويكون غير قادر على 

 العمل بموجب قوانين الوالية والمدينة الخاصة باإلجازة المرضية، حتى يستنفد الموظف مقدار الوقت المرضي المدفوع المتاح له.
إذا كنت صاحب عمل صغير معفياً من متطلبات الوقت المرضي المدفوع بموجب قوانين الوالية والمدينة، فيجب عليك توفير الوقت 

غير المدفوع المتاح له بموجب القانون. 

7  هل يمكنني تحديد متطلبات اختبار وتوثيق وإجازة مختلفة لموظفين مختلفين؟ 

  ال يمكن لسياسات االختبار والتوثيق واإلجازات التمييز على أساس العمر أو العرق أو الخلفية اإلثنية أو األصل القومي أو اإلعاقة أو 
الحالة الصحية أو النوع االجتماعي أو الهوية الجنسانية أو التوجه الجنسي أو الدين أو الفئات المحمية األخرى.
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 )COVID-19( ملحق: خيارات اختبار مرض
يمكن استخدام قائمة خيارات اختبار مرض )COVID-19( المتاحة من قبل أصحاب األعمال لدعم موظفيهم في القيام بإجراء االختبار. 
 )COVID-19( هذه القائمة ليست شاملة لجميع خيارات االختبار المتاحة وقد تتغير بمرور الوقت. تتوفر جميع خيارات اختبار مرض

المذكورة أدناه في مدينة نيويورك.

أ. مواقع االختبار على مستوى المدينة
•   هناك المئات من مواقع االختبار في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك مواقع االختبار المتنقلة.  

•   للعثور على موقع لالختبار بالقرب منك، يرجى استخدام أداة البحث عن مواقع االختبارات بمدينة نيويورك على الرابط    
.nyc.gov/covidtest

•   توفر مؤسسة )H+H( اختبارات مجانية في المستشفيات والمراكز الصحية والمواقع المنبثقة الجديدة عبر األحياء الخمسة.  
•   تقدم إدارة الصحة اختبارات مجانية في تسع عيادات في جميع أنحاء المدينة، عن طريق تحديد موعد.  

•   يجب على الموظفين إحضار بطاقة التأمين الصحي وبطاقة الهوية إذا توفرتا لديهم.  

أطقم إجراء االختبار في المنزل لألفراد  ب.  
•    توفر هذه الشركات أطقم اختبار منزلية معتمدة من ِقبل إدارة الغذاء والدواء )FDA( يمكن طلبها عبر اإلنترنت.   

•   تطلب بعض الشركات من الفرد إكمال استبيان أو استشارة عبر اإلنترنت أوالً.  
•   بعد االنتهاء، سيتم إرسال االختبار مع تعليمات حول كيفية جمع العينة.  

•    سيقدم مقدم خدمات من الشركة نتائج االختبار والمعلومات المتعلقة بالخطوات التالية من خالل بوابة إلكترونية/ تطبيق عبر   
اإلنترنت أو عبر البريد اإللكتروني أو عبر الهاتف.

•   لطلب معلومات محدثة عن األسعار وكيفية إجراء االختبار، يرجى االتصال بالشركة مباشرًة.  

Hims & Hers Vitagene Vault Health  Phosphorus
Diagnostic P23  Let’s Get

Checked Pixel  Picture
Genetics

150 دوالر، تشمل 
زيارة الرعاية 
الصحية عن ُبعد

129 دوالراً 150 دوالر
140 دوالر 
باإلضافة إلى 
تكاليف الشحن

129 دوالراً 
باإلضافة إلى 
تكاليف الشحن

119 دوالراً 119 دوالراً  119
دوالراً

السعر

نعم* نعم* نعم* نعم* نعم* نعم* نعم نعم* تقبل التأمين الصحي

اختبار اللعاب اختبار 
اللعاب

اختبار اللعاب 
)مراقب عبر 
مكالمة على 
)Zoom تطبيق

اختبار اللعاب اختبار اللعاب المسحة 
األنفية

المسحة 
األنفية

المسحة 
األنفية طريقة اختبار

3 إلى 5 أيام بعد 
الشحن

في غضون 
72 ساعة 48-72 ساعة

في غضون 
72 ساعة 24-48 ساعة  72-24

ساعة 24-48 ساعة
في 

غضون 
48 ساعة

الوقت حتى تسّلم النتائج 
)بعد تلقيها بواسطة 

المختبر(

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مطلوب إجراء استبيان/ 
استشارة عبر اإلنترنت

يجب أن تكون 
لديك أعراض

يجب أن 
تستوفي 
معايير 
الفحص

ال ال

يجب أن 
تستوفي 
معايير 
الفحص

يجب أن 
تستوفي 
معايير 
الفحص

يجب أن 
تستوفي 
معايير 
الفحص

ال قيود االختبار

 *سيحتاج األفراد إلى الدفع بأنفسهم ثم إرسال إيصال مفصل إلى شركة التأمين الخاصة بهم لسداده. تقبل بطاقات حساب اإلنفاق المرن
.)Health savings account, HSA( وحساب التوفير الصحي )Flexible spending account, FSA(

http://nyc.gov/covidtest
http://nyc.gov/health/covidexpress
https://www.forhims.com/covid-test
https://vitagene.com/products/covid-19-saliva-test-kit/
https://www.vaulthealth.com/covid
https://www.phosphorus.com/covid-19
https://www.phosphorus.com/covid-19
https://www.phosphorus.com/covid-19
https://p23labs.com/covid-19-kit
https://www.letsgetchecked.com/us/en/home-coronavirus-test/
https://www.letsgetchecked.com/us/en/home-coronavirus-test/
https://www.letsgetchecked.com/us/en/home-coronavirus-test/
https://www.pixel.labcorp.com/at-home-test-kits/covid-19-test
https://picturegenetics.com/covid19
https://picturegenetics.com/covid19
https://picturegenetics.com/covid19
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ج. خيارات إجراء االختبار للمنظمات/ المؤسسات
•    توفر هذه الشركات حلول اختبار متعددة األحجام ألصحاب األعمال والشركات لتوفير أطقم جمع العينات الختبار مرض   

)COVID-19( في المنزل أو في الموقع باستخدام إما االختبارات التي يمكن إجراؤها ذاتياً أو االختبارات التي يتم إجراؤها 
عبر مقدم الرعاية الصحية.

•   وهي تشمل أيضاً خيارات الدفع المسبق أو الشراء بالجملة ألطقم إجراء االختبار في المنزل.  

•    تتم إدارة نتائج االختبارات وتوزيعها عبر بوابات إلكترونية عبر اإلنترنت، ويمكن ترتيب المتابعة مع مقدمي الرعاية الصحية   
باستخدام زيارات الرعاية الصحية عن ُبعد. 

•   لطلب معلومات محدثة عن األسعار وكيفية إجراء االختبار، يرجى االتصال بالشركة مباشرًة.  

د. الصيدليات الشريكة
• تقدم )CVS Health( حلول اختبار مرض )COVID-19( القابلة للتخصيص  

•  لديها كل من االختبار السريع في موقع العمل واالختبار من شباك السيارة   
•   تتوفر أيضاً خدمات التطعيم الصيدالنية المعتمدة في الموقع ومراقبة األعراض ودعم تتبع المخالطين   

"Return Ready" للمزيد من المعلومات يرجى زيارة خدمة  •   

تعمل صيدليات )Walgreens Pharmacy( على تطوير حلول اختبار مرض )COVID-19( قابلة للتخصيص   •  
•  اختبار سريع في مواقع صيدليات )Walgreens( وخدمات االختبار من شباك السيارة   

•  تتوفر أيضاً خدمات التطعيم الصيدالنية في الموقع    
Walgreens.com/testandprotect للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط  •    

قد تغير بلدية المدينة التوصيات مع تطور الوضع. 10.14.20

Vault Health Phosphorus 1Health.io  Let’s Get
Checked Fulgent Therapeutics

في المنزل )مراقب، عبر 
)Zoom مكالمة على تطبيق

 في الموقع )يجرى
بواسطة متخصص(

في المنزل )اختبار ذاتي(
اتصل للحصول على 

خيارات االختبار األخرى

في المنزل )اختبار ذاتي(
في الموقع )اختبار ذاتي(

 في المنزل
)اختبار ذاتي(

في المنزل )اختبار ذاتي(
في الموقع )يجرى بواسطة 

متخصص(
خدمة االختبار المقدمة

اتصل بالشركة اتصل بالشركة اتصل بالشركة في المنزل - في 
غضون 24 ساعة

في المنزل - )2( يومان عمل
في الموقع - أسبوعاً واحداً

وقت الشحن )لالختبار 
في المنزل(/ وقت اإلعداد 

)لالختبار في الموقع(

اختبار اللعاب اختبار اللعاب اختبار اللعاب المسحة األنفية المسحة األنفية طريقة اختبار

48-72 ساعة في غضون 72 ساعة في غضون 72 ساعة 24-72 ساعة 24-48 ساعة
الوقت حتى تسّلم النتائج 

)بعد تلقيها بواسطة 
المختبر(

نعم نعم نعم نعم اتصل بالشركة التوفر لشراء أطقم 
االختبار بكميات كبيرة

نعم نعم اتصل بالشركة اتصل بالشركة نعم تقبل التأمين الصحي

https://cvshealth.com/covid-19/return-ready/workplaces
https://news.walgreens.com/presskits/test-and-protect.htm
https://www.vaulthealth.com/covid/corporate
https://www.phosphorus.com/covid-19-for-employers
https://1health.io/covid-19-testing-for-corporations/
https://www.letsgetchecked.com/us/en/corporate-coronavirus-testing/
https://www.letsgetchecked.com/us/en/corporate-coronavirus-testing/
https://www.letsgetchecked.com/us/en/corporate-coronavirus-testing/
https://www.fulgentgenetics.com/covid19

