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 آنچھ کھ باید درباره محدودیت ھای مناطق محلی در ایالت نیویورک بدانید

 
بر   ) ادامھ دارد و انتقال محلی آن بطور نگران کننده ای رو بھ افزایش است.NYCدر شھر نیویورک ( COVID-19شیوع 
)، در مناطقی کھ بھ تشخیص ایالت در آنھا انتقال فزاینده ای در حال رخ  NYSایالت نیویورک ( طرح اقدامات گروھیاساس 

نگ بھ معنی محدودیت  مناطق می توانند قرمز، نارنجی یا زرد باشند و ھر ر دادن است، محدودیت ھایی برقرار خواھد شد.
  ھای متفاوتی است.

 
و اینکھ آیا کسب و کار شما از  اعداد و اطالعات آماریبرای کسب اطالعات بیشتر درباره طرح اقدامات گروھی، منجملھ 

  مراجعھ کنید. NYSوبسایت "ضروری" تشخیص داده می شود یا خیر بھ  سوی ایالت
 
 

برای مشاھده آخرین دستھ بندی ھا بطور مرتب بھ این وبسایت   بروید. nyc.gov/covidzone برای یافتن منطقھ خود بھ
  مراجعھ کنید.

 
 

  برای دریافت اطالعات مربوط بھ الزامات بازگشایی کسب و کارھا در بخش و صنف خود بھ 
برای دریافت  مراجعھ کنید. New York Forward( NYSوبسایت آینده نیویورک ( 

رجوع  NYCکسب و کارھای و   NYCاداره بھداشت راھنمایی بیشتر بھ وبسایت ھای 
  نمایید.

          
اداره  و  اداره آموزش و پرورش شھر نیویورک بھ وبسایت ھایبرای دریافت راھنمایی بیشتر درباره مدارس 

 مراجعھ کنید.   بھداشت
 
 

 را بگیرند:  COVID-19تمام اھالی نیویورک می توانند با انجام برخی اقدامات ساده جلوی انتشار 
شما مثبت بوده است، اگر در با شخصی کھ   COVID-19اگر احساس ناخوشی می کنید یا اخیراً آزمایش   در خانھ بمانید: •

COVID-19 .شما می توانید برای دریافت مراقبت ھای ضروری  داشتھ در تماس نزدیک بوده یا سفر کرده اید، در خانھ بمانید
  پزشکی و سایر امور ضروری از خانھ خارج شوید.

در تجمعات   از پوشش صورت استفاده می کنید. فوت فاصلھ بگیرید، حتی اگر 6از دیگران حداقل   گذاری فیزیکی:فاصلھ  •
  بزرگ، بخصوص در فضای داخل ساختمان شرکت نکنید.

ممکن است بدون داشتن عالئم، عامل سرایت بیماری باشید و  از اطرافیان خود محافظت کنید. از پوشش صورت استفاده کنید:  •
پوشش ھای صورت در صورتی کھ درست استفاده   ل دھید.کنید یا با تنفس، بیماری را انتقا وقتی سرفھ، عطسھ یا صحبت می

 بکاھند.  COVID-19شوند (ھم بینی و ھم دھان را بپوشانند) می توانند از میزان انتشار 
دست ھای خود را زود بھ زود با آب و صابون بشویید و اگر بھ آب و صابون دسترسی   بھداشت دست ھا را رعایت کنید: •

ماده ضدعفونی کننده تمیز کنید؛ سطوحی کھ زیاد لمس می شوند را مرتب تمیز کنید؛ از دست زدن  ندارید، دست ھای خود را با 
بھ صورتتان با دست ھای نشستھ اجتناب کنید و موقع سرفھ یا عطسھ با آستین جلوی صورت خود را بپوشانید، نھ با دست ھای 

 خود.
مراجعھ کرده  nyc.gov/covidtestدر نزدیکی خود، بھ سایت  COVID-19برای یافتن یک مرکز آزمایش  آزمایش بدھید: •

آزمایش در بسیاری از این مراکز، شامل تمام مراکز تحت پوشش اداره بھداشت   .تماس بگیرید 4319-268-212یا با شماره 
) NYC Health Departmentنیویورک ( و اداره بھداشت) NYC Health + Hospitalsنیویورک ( + بیمارستان ھای

 بطور رایگان انجام می شود.
 

برای دریافت آخرین اخبار درباره  مراجعھ کنید. nyc.gov/coronavirusبھ صفحھ  COVID-19برای کسب اطالعات کلی درباره 
 مراجعھ کنید. .ny.govcoronavirus.healthبھ وبسایت  COVID-19اقدامات واکنشی ایالت در زمینھ 

 
 12.16.20    ھا را تغییر دھد.    شھر نیویورک ممکن است در صورت تغییر و تحول اوضاع توصیھ 
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