ال تسافر في موسم األعياد هذا.
وكُن مستع ً
دا للحجر
الصحي إذا قمت بذلك.

هناك انتقال واسع النطاق لمرض ( )COVID-19في جميع أنحاء الواليات المتحدة وفي العديد من البلدان األخرى.
يعرضك السفر اآلن أنت وعائلتك ومجتمعك للخطر ألنه قد يزيد من فرصتك في اإلصابة بمرض ()COVID-19
ونشره .إذا كان يجب عليك السفر ،فيجب عليك االلتزام بالحجر الصحي عندما تصل إىل المنزل .يمكن أن تكون
مصابًا بمرض ( )COVID-19بدون أعراض ويمكن لألشخاص الذين ليس لديهم أعراض نشر الفيروس.

ستصل إىل والية نيويورك؟

• يجب أن تمأل نموذج  NYSلصحة المسافرين (انقر فوق الرابط أو امسح رمز االستجابة السريعة
للوصول إىل النموذج) وتلتزم بالحجر الصحي عند الوصول.
– جميع الوافدين إىل الواليات األمريكية األخرى باستثناء والية كونيتيكت ،وماساتشوستس،
ونيوجيرسي ،وبنسلفانيا ،وفيرمونت
– معظم الوافدين من خارج البالد

• يجب عليك االلتزام بالحجر الصحي! مدة الحجر الصحي للسفر  10أيام ما لم تحصل عىل نتيجتين
سلبيتين الختبار مرض ( )COVID-19عىل النحو التالي:
 )1احصل عىل االختبار في غضون  72ساعة قبل الوصول إىل نيويورك
 )2احصل عىل االختبار بعد  4أيام من الوصول.

• قد يؤدي عدم االلتزام بهذه المتطلبات إىل غرامات وعقوبات أخرى.

ً
دائما بهذه اإلجراءات األربعة الرئيسية للوقاية
عندما تكون عىل الطريق أو في المنزل ،التزم
من مرض (:)COVID-19
َ
ابق في المنزلَ :
ابق في المنزل إذا لم تكن عىل ما يرام ،أو إذا كانت نتيجة اختبار مرض ( )COVID-19لديك
•
إيجابية ،أو كنت عىل اتصال وثيق بشخص مصاب بمرض (.)COVID-19
• حافظ عىل وجود مسافةَ :
ابق عىل مسافة  6أقدام (حوالي مترين) عىل األقل من اآلخرين.

ً
غطاء للوجه :احم من حولك من خالل ارتداء غطاء للوجه في جميع األوقات عندما تكون خارج منزلك.
• ارتدِ
أغطية الوجه مطلوبة في  NYSفي جميع وسائل النقل العام (بما في ذلك خدمات السيارات) وفي الطائرات
والقطارات والحافالت.

• حافظ عىل نظافة يديك :اغسل يديك كثيرًا واحمل معك معقم يدين يحتوي عىل الكحول الستخدامه أثناء
السفر .تجنب لمس وجهك بأي ٍد غير مغسولة وقم بتغطية أنفك وفمك عند السعال والعطس.

للحصول عىل مزيد من المعلومات:

تفضل بزيارة ny.gov/traveladvisory
أو اتصل بالرقم .888-364-3065
قد تقوم إدارة الصحة في  NYCبتغيير التوصيات مع تطور الموقف.
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