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 بیان تنبیھي 
 

 من مفوض الصحة والسالمة العقلیة 
 في مدینة نیویورك 

 
من قانون الصحة لمدینة نیویورك ("قانون الصحة")، تم إعالن وجود حالة طوارئ صحیة    3.01، وفقًا للمادة  2020مارس    25في    حیث إنھ 

نتیجة النتشار مرض   المدینة  داخل  لحمایة صحة  )(COVID-19عامة  إجراءات معینة ضروریة  واتخاذ  أوامر  إصدار  تتطلب  والتي   ،
 وسالمة مدینة نیویورك وسكانھا؛

) ودخول المستشفیات بسببھ، وألن ھناك حاجة إلى  COVID-19تشھد مدینة نیویورك زیادة سریعة في حاالت اإلصابة بمرض (  وحیث 
  اتخاذ إجراءات إضافیة لحمایة الصحة العامة، والحد من نمو الحاالت، وااللتزام بحد اإلشغال في المستشفیات؛

بمرض   إن وحیث لإلصابة  متزایدة  لمخاطر  معرضون  معینة  كامنة  مرضیة  حاالت  من  یعانون  الذین  واألشخاص  السن   كبار 
 )COVID-19بأعراض شدیدة، وھو ما یزید من مخاطر المضاعفات الطبیة ودخول المستشفیات والوفاة؛ ( 

عاًما أو أكبر)، ولألشخاص الذین  65لذین تبلغ أعمارھم فقد أصدر مفوض الصحة بموجبھ بیانًا تنبیھیًا لكبار السن (على وجھ الخصوص، ا
) بأعراض شدیدة، باإلضافة إلى المقیمین مع  COVID-19یعانون من حاالت مرضیة كامنة تجعلھم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بمرض (

 ھؤالء األفراد ومقدمي الرعایة لھم.  

 وبناًء على ذلك، فھذا إشعار لك بما یلي: 

انتشار مرض (لحمایة نفسك وأفرا باستثناء مغادرة )COVID-19د منزلك ومجتمعاتك من  بالحد من األنشطة خارج منزلك،  ، ننصحك 
الطبیة أو الرعایة  تلقي  ذلك  في  بما  أو لألغراض األساسیة  التعلیمیة،  المؤسسة  أو  العمل  إلى  للذھاب  أو شراء    المنزل  البقالة  شراء مواد 

 مستلزمات من الصیدلیة. 

العامة والتجمعات قدر اإلمكان؛  عالوة على ذلك تجنب األماكن  التنبیھي،  البیان  الذین یشملھم ھذا  نیویورك، وال سیما  ، یجب على سكان 
وارتداء غطاء للوجھ في طوال الوقت في الداخل والخارج، بما في ذلك حول أفراد المنزل، عندما یعاني ھؤالء األفراد من أعراض مرض  

COVID-19)(  بشكل معروف إلى شخص مصاب بمرض  ، أو عند تعرضھمCOVID-19)( أو تفاعلھم بشكل متكرر مع عامة الناس؛ ،
أقدام على األقل من اآلخرین طوال الوقت خارج المنزل؛ والبقاء في المنزل إذا كنت مریًضا باستثناء   6كما یجب االلتزام بوجود مسافة  

 ل على اختبار مرض الخروج لتلقي الرعایة الطبیة األساسیة، بما في ذلك الحصو
COVID-19)(  ثانیة على األقل وتجنب لمس    20؛ وااللتزام بالنظافة الجیدة للیدین، بما في ذلك غسل یدیك كثیًرا بالماء والصابون لمدة

 عینیك وأنفك وفمك بأیٍد غیر مغسولة؛ والمواظبة على تنظیف األماكن التي تُلَمس بشكل متكرر.
 

ن، باإلضافة إلى ذلك، للحد من تفاعالتك مع اآلخرین قدر اإلمكان، یُنصح بعدم استقبالك لضیوف في منزلك باستثناء مقدمي الرعایة الضروریی 
 كما یُنصح بتجنب السفر داخل مدینة نیویورك وخارجھا.  

) كالً من السرطان  COVID-19ابة بمرض (تشمل الحاالت المرضیة الكامنة التي تزید من خطر إصابتك باإلعیاء الشدید عند اإلص
والحمل   2وأمراض القلب مثل أزمات القلب ومرض الشریان التاجي أو اعتالل عضلة القلب، وأمراض الكلى المزمنة والسكري من النوع 

ومرض االنسداد   ومرض فقر الدم المنجلي والسمنة وحالة نقص المناعة (ضعف جھاز المناعة) نتیجة زراعة األعضاء الصلبة والتدخین
موقع مراكز مكافحة  یمكن العثور على قائمة كاملة بالحاالت التي قد تزید من خطر اإلصابة باإلعیاء الشدید على   الرئوي المزمن.

 . )CDCض والوقایة منھا (األمرا
  

یجب أن تلتزم بالرعایة الطبیة الروتینیة ألي حالة مرضیة مزمنة أو غیرھا، وأن تحصل على أي لقاحات ضروریة، تحت إشراف مقدم  
 الرعایة الصحیة الخاص بك. 

 
تعاني من حالة طبیة طارئة، اتصل  ).  إذا كنت  COVID-19اتصل بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كنت مصابًا بأعراض مرض (

 . 911برقم 

 nyc.gov/health/coronavirusلمزید من المعلومات واإلرشادات، تفضل بزیارة 
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