آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد درﺑﺎره ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺣﻠﯽ در اﯾﺎﻟت ﻧﯾوﯾورک ﺑداﻧﯾد
ﺷﯾوع  COVID-19در ﺷﮭر ﻧﯾوﯾورک ) (NYCاداﻣﮫ دارد و اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺣﻠﯽ آن ﺑطور ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ای رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت .ﺑر
اﺳﺎس طرح اﻗداﻣﺎت ﮔروھﯽ اﯾﺎﻟت ﻧﯾوﯾورک ) ،(NYSدر ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص اﯾﺎﻟت در آﻧﮭﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻓزاﯾﻧده ای در ﺣﺎل رخ
دادن اﺳت ،ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺷد .ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻗرﻣز ،ﻧﺎرﻧﺟﯽ ﯾﺎ زرد ﺑﺎﺷﻧد و ھر رﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﺣدودﯾت
ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره طرح اﻗداﻣﺎت ﮔروھﯽ ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ اﻋداد و اطﻼﻋﺎت آﻣﺎری و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ از
ﺳوی اﯾﺎﻟت "ﺿروری" ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  NYSﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﺑﮫ  nyc.gov/covidzoneﺑروﯾد .ﺑرای ﻣﺷﺎھده آﺧرﯾن دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎ ﺑطور ﻣرﺗب ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻟزاﻣﺎت ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ در ﺑﺧش و ﺻﻧف ﺧود ﺑﮫ
وﺑﺳﺎﯾت آﯾﻧده ﻧﯾوﯾورک ) NYS (New York Forwardﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑرای درﯾﺎﻓت
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت ھﺎی اداره ﺑﮭداﺷت  NYCو ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی  NYCرﺟوع
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑرای درﯾﺎﻓت راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﻣدارس ﺷﮭر ﻧﯾوﯾورک ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت ھﺎی اداره آﻣوزش و ﭘرورش و اداره
ﺑﮭداﺷت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺗﻣﺎم اھﺎﻟﯽ ﻧﯾوﯾورک ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﺑرﺧﯽ اﻗداﻣﺎت ﺳﺎده ﺟﻠوی اﻧﺗﺷﺎر  COVID-19را ﺑﮕﯾرﻧد:
• در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد :اﮔر اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ اﺧﯾرا ً آزﻣﺎﯾش  COVID-19ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت ،اﮔر در ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ
 COVID-19داﺷﺗﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑوده ﯾﺎ ﺳﻔر ﮐرده اﯾد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺿروری
ﭘزﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾر اﻣور ﺿروری از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷوﯾد.
• ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ :از دﯾﮕران ﺣداﻗل  6ﻓوت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر از ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .در ﺗﺟﻣﻌﺎت
ﺑزرگ ،ﺑﺧﺻوص در ﻓﺿﺎی داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷرﮐت ﻧﮑﻧﯾد.
• از ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد :از اطراﻓﯾﺎن ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدون داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ،ﻋﺎﻣل ﺳراﯾت ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﺷﯾد و
وﻗﺗﯽ ﺳرﻓﮫ ،ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻧﻔس ،ﺑﯾﻣﺎری را اﻧﺗﻘﺎل دھﯾد .ﭘوﺷش ھﺎی ﺻورت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ درﺳت اﺳﺗﻔﺎده
ﺷوﻧد )ھم ﺑﯾﻧﯽ و ھم دھﺎن را ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد( ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣﯾزان اﻧﺗﺷﺎر  COVID-19ﺑﮑﺎھﻧد.
• ﺑﮭداﺷت دﺳت ھﺎ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد :دﺳت ھﺎی ﺧود را زود ﺑﮫ زود ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد و اﮔر ﺑﮫ آب و ﺻﺎﺑون دﺳﺗرﺳﯽ
ﻧدارﯾد ،دﺳت ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد؛ ﺳطوﺣﯽ ﮐﮫ زﯾﺎد ﻟﻣس ﻣﯽ ﺷوﻧد را ﻣرﺗب ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد؛ از دﺳت زدن
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.
• آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد :ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﯾﮏ ﻣرﮐز آزﻣﺎﯾش  COVID-19در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧود ،ﺑﮫ ﺳﺎﯾت  nyc.gov/covidtestﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره 212-268-4319ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .آزﻣﺎﯾش در ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻣراﮐز ،ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﻣراﮐز ﺗﺣت ﭘوﺷش اداره ﺑﮭداﺷت
 +ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎی ﻧﯾوﯾورک ) (NYC Health + Hospitalsو اداره ﺑﮭداﺷت ﻧﯾوﯾورک )(NYC Health Department
ﺑطور راﯾﮕﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ درﺑﺎره  COVID-19ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ  nyc.gov/coronavirusﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑرای درﯾﺎﻓت آﺧرﯾن اﺧﺑﺎر درﺑﺎره
اﻗداﻣﺎت واﮐﻧﺷﯽ اﯾﺎﻟت در زﻣﯾﻧﮫ  COVID-19ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  coronavirus.health.ny.govﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺷﮭر ﻧﯾوﯾورک ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول اوﺿﺎع ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھد.
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