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 ما تحتاج إلى معرفتھ حول القیود المحلیة لوالیة نیویورك 

 
) مع وجود زیادات مقلقة في انتقال العدوى بین  NYC) في االنتشار في مدینة نیویورك ( COVID-19یستمر مرض (
) تتطلب فرض قیود في المناطق التي حددتھا الوالیة على أنھا NYSلوالیة نیویورك ( مبادرة اإلجراءات المتعددةالمجتمعات. إن 

 قیود مختلفة.  ذات نسبة متزایدة من انتقال المرض. یمكن أن تكون المناطق حمراء أو برتقالیة أو صفراء، ولكل لون
 
، وعما إذا كانت الدولة قد أدرجت  المقاییسلمزید من المعلومات حول مبادرة اإلجراءات المتعددة، بما في ذلك معلومات عن  

 . NYSموقع مشروعك التجاري ضمن األعمال "األساسیة"، تفضل بزیارة 
 
 

یرجى مراجعة ھذا الموقع بانتظام للحصول على آخر  .  nyc.gov/covidzoneللعثور على منطقتك، تفضل بزیارة  
 التطورات.

 
 

موقع   للحصول على معلومات حول متطلبات إعادة فتح المشاریع التجاریة في قطاعك، راجع 
. للحصول على إرشادات إضافیة، راجع مواقع الویب الخاصة  NYSفي  نیویورك فوروارد
 .NYCالمشروعات التجاریة في ومواقع  NYCبإدارة الصحة في 

          
إدارة   و بإدارة التعلیم الویب الخاصة صول على إرشادات إضافیة لمدارس مدینة نیویورك، راجع مواقع للح

 .   الصحة 
 
 

 ):COVID-19یمكن لجمیع سكان نیویورك اتخاذ بعض الخطوات البسیطة للمساعدة في منع انتشار مرض (
) لدیك إیجابیة مؤخًرا، أو COVID-19ابَق في المنزل إذا لم تكن على ما یرام أو إذا كانت نتیجة اختبار مرض ( :ابَق في المنزل •

، أو كنت قد سافرت. بإمكانك أن تغادر منزلك للحصول على  )(COVID-19كنت على اتصال وثیق بشخص مصاب بمرض 
 الرعایة الطبیة األساسیة ولقضاء الحاجات األساسیة األخرى. 

أقدام (حوالي مترین) على األقل من اآلخرین، حتى عند ارتداء غطاء للوجھ. ال تحضر    6ابَق على مسافة  :التباعد الجسدي  •
 التجمعات الكبیرة وخاصة في األماكن الداخلیة. 

د السعال أو احِم من حولك. یمكن أن تكون مصدًرا للعدوى دون أن تظھر علیك أعراض، وقد تنشر المرض عن :ارتِد غطاء للوجھ  •
العطس أو الكالم أو التنفس. إن ارتداء أغطیة الوجھ بشكل صحیح (حیث تغطي كالً من أنفك وفمك) یحد من انتشار مرض 

)COVID-19.( 
اغسل یدیك كثیًرا بالماء والصابون واستخدم معقم الیدین إذا لم یتوفر الماء والصابون.  :تدرب على االلتزام بالنظافة الصحیة للیدین •

بتنظیف األسطح التي تلمسھا بانتظام بشكل متكرر. تجنب لمس وجھك بأیٍد غیر مغسولة. وقم بتغطیة أنفك وفمك عند السعال أو   قم
 العطس باستخدام ذراعك ولیس بیدیك.

أو اتصل   nyc.gov/covidtest) قریب لك، تفضل بزیارة COVID-19للعثور على موقع اختبار مرض ( قُم بإجراء االختبار: •
 االختبار مجاني في العدید من المواقع، بما في ذلك جمیع المواقع التي تدیرھا مؤسسة  .212-268-4319بالرقم 

NYC Health + Hospitals  وإدارة الصحة فيNYC . 
 

للحصول على تحدیثات حول تصدي  . nyc.gov/health/coronavirusارة ، تفضل بزی)COVID-(19لمعلومات عامة حول مرض 
 . coronavirus.health.ny.gov، تفضل بزیارة ) COVID-19الوالیة لمرض (

 
 12.16.20                              قد تقوم مدینة نیویورك بتغییر التوصیات مع تطور الموقف. 
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