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 ) في الصحة العامة COVID-19كیفیة التنقل بأمان أثناء حالة الطوارئ الناتجة عن مرض ( 
  

نظًرا ألننا أصبحنا نتنقل في جمیع أنحاء المدینة بشكل أكبر، فإن من المھم االستمرار في اتخاذ الخطوات للمساعدة في الوقایة من 
 ونشره. ) COVID-19اإلصابة بمرض (

 
) مجانیة COVID-19إن لقاحات مرض ( ).COVID-19الحصول على اللقاح ھو أفضل وسیلة لحمایة نفسك واآلخرین من مرض (

لعثور على موقع تلقیح، تفضل بزیارة ل  .nyc.gov/covidvaccine لمزید من المعلومات، تفضل بزیارة وآمنة وفعالة.
vaccinefinder.nyc.gov 877-829- 4692اتصل على الرقم أو . 

 
اللقاح  یجب على الجمیع ارتداء أغطیة الوجھ في كافة وسائط النقل العام (بما في ذلك خدمات السیارات) حتى لو كانوا قد حصلوا على  

) أو ثبتت COVID-19أیًضا، یجب على الجمیع البقاء في المنزل إذا ظھرت علیھم أعراض مرض ( ).COVID-19ضد مرض (
 ) سواء تم تطعیمھم أم ال. COVID-19إصابتھم مؤخًرا بمرض (

 
 نصائح لجعل رحلتك أكثر أمناً وأسھل:

یقلل المشي وركوب الدراجة الھوائیة یقلل من االزدحام، ویفید  ممكناً.اختر المشي أو ركوب الدراجة الھوائیة عندما یكون  •
  البیئة ویساعد على ممارسة الریاضة في یومك.

تفضل بتنزیل  إذا ركبت الدراجة الھوائیة، دائما ارتد خوذةً وخطط مسارك الستخدام مسارات الدراجات الھوائیة قدر المستطاع. •
  NYCللتعرف على قوانین ركوب الدراجات في  NYCإدارة النقل في  موقعتفضل بزیارة  .ھناخریطة للدراجات من 

  ونصائح السالمة.
یمكنك أیًضا   قبل أن تغادر لمعرفة ما إذا كانت ھناك مشكلة في خط النقل الخاص بك. new.mta.infoتفضل بزیارة  •

 .التنبیھات بالبرید اإللكتروني والرسائل النصیةاالشتراك في 
 مة السیارات، دائماً ضع حزام األمان. إذا استخدمت خد •

 
 ، فاتخذ ھذه االحتیاطات اإلضافیة.)COVID-19ملقح بالكامل ضد مرض ( غیرإذا كنت 

 
 قواعد عامة للطریق 

 أحضر معقًما كحولیاً للیدین ومنادیل معقمة وغطاًء للوجھ.  كن مستعًدا. •
  ازدحاماً للوصول إلى وجھتك.فكر بأكثر الطرق مباشرةً واألقل  اعمل خطة للتنقل. •
حاول التنقل خارج ساعات الذروة إن أمكن والسماح بوقت إضافي للتغییرات التي تطرأ على خطط  حدد الوقت المناسب. •

 التنقل.
اغسل   استخدم معقم للیدین بعد لمس األسطح مثل مقابض األبواب والدرابزین وحزام األمان وأجھزة الدفع.  حافظ على النظافة. •

  استخدم وسائل الدفع بدون لمس عندما اإلمكان. ك بالماء والصابون عند وصولك إلى وجھتك.یدی
 

  المشي وركوب الدراجة الھوائیة 
 تجنب الشوارع المزدحمة عند اإلمكان.  •
  اآلخرین. أقدام على األقل عن  6ارتِد غطاًء للوجھ على أنفك وفمك عندما یكون من غیر الممكن المحافظة على مسافة   •
استخدم منادیل معقمة لتنظیف أسطح الدراجات الھوائیة التي یتم لمسھا كثیًرا قبل االستخدام وبعده مثل المقود وناقل السرعات   •

 ومقبض المكابح، والمقعد.
 

 المترو والقطار والحافالت والعبارات
  .ارتِد غطاًء للوجھ على أنفك وفمك في جمیع األوقات •
 ة قدر المستطاع عن اآلخرین عند انتظار أو ركوب وسائط النقل.حافظ على وجود مساف  •
 استخدم جمیع األبواب المتاحة لتقلیل االزدحام.  •
  إذا كان القطار أو الحافلة أو العبارة في غایة االزدحام، فانتظر التالي. •

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/bikemaps.shtml
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/bikemaps.shtml
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/bikemaps.shtml
https://nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/biketips.shtml
https://new.mta.info/
https://m.mymtaalerts.com/
https://m.mymtaalerts.com/
https://m.mymtaalerts.com/
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 امسك مقابض الیدین ومقابض وقضبان المترو ولكن تجنب لمس وجھك.  •
 بذلك، ابق بالخارج في الھواء عندما تكون على متن العبارة.إذا سمح الطقس  •

 
 Access-A-Rideخدمات السیارات (سیارات األجرة، وخدمات سیارات التطبیقات، وخدمات كسوة السیارة، و 

  تنقل بمفردك أو مع أفراد أسرتك أو من تتواصل معھم اجتماعیاً. •
إذا كان السائق ال یرتدي غطاًء للوجھ أو إذا كان یرتدیھ بشكل غیر   نفك وفمك في جمیع األوقات.ارتِد غطاًء للوجھ على أ •

 صحیح، فاطلب منھ أن یرتدي غطاًء بشكل صحیح إذا كنت ال تشعر باألمان للقیام بذلك أو انتظر سیارة أخرى.
 لى وضع عدم إعادة تدویر الھواء قم بزیادة التھویة عن طریق مطالبة السائق بفتح النوافذ أو ضبط التھویة ع •

)non-recirculation .( 
اجلس في المقعد الخلفي واجلس بعیًدا عن السائق قدر اإلمكان (مثل المقعد الخلفي المخصص للراكب أو الصف الخلفي إذا كان   •

  ذلك في وسیلة مواصالت متعددة الصفوف).
 السائق أن یبقیھ مغلقاً.إذا كانت السیارة بھا حاجز بالستیكي، فاطلب من  •
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