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 األسئلة المتكررة 
 

   )  COVID-19: اشتراط التطعیم ضد مرض ( KEY TO NYCبرنامج  
 المغلقة  وإعدادات اللیاقة البدنیةللدخول إلى أماكن الترفیھ واالستجمام وأماكن تناول الطعام 

 
الذي یشترط على   Key to NYC)، أطلقت بلدیة مدینة نیویورك برنامج COVID-19للمساعدة في وقف انتشار مرض (

 ). COVID-19منشآت معینة التحقق من تطعیم الموظفین ومرتادي ھذه المنشآت ضد مرض (
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 أنواع المنشآت واإلعدادات 
 

 ما أنواع الكیانات التي علیھا أن تطلب تقدیم إثبات التطعیم؟  
ول  یتعین على أنواع معینة من المنشآت مثل أماكن الترفیھ واالستجمام وأماكن تناول الطعام وصاالت اللیاقة البدنیة المغلقة التأكد من حص 

 موظفیھا أو زائریھا على التطعیم.  
 

 ما األماكن التي تُصنَّف على أنھا "أماكن مغلقة"؟  
، وفقًا  ومع ذلك، إن األماكن "المغلقة" ھي األماكن التي لھا سقف أو بروز وثالثة جدران أو أكثر. Key to NYCوفقًا ألغراض برنامج 

 ، تُعد األماكن التالیة أماكن مفتوحة، وال یتعین على العاملین بھا إجراء التحقق من حالة إثبات التطعیم: Key to NYCألغراض برنامج 
 مفتوحة بالكامل على الجانب المواجھ للرصیف، أو الھیاكل المبنیة على الرصیف أو الطریق وال •
أماكن تقدیم الطعام المفتوحة والمصممة خصیًصا للمجموعات المستقلة (مثل القباب البالستیكیة) ما دامت القبة توفر التھویة   •

 الكافیة التي تسمح بدوران الھواء. 
 

 ما أنواع أماكن الترفیھ المغلقة التي یتعین علیھا االمتثال؟  
السینما، وأماكن الموسیقى أو الحفالت الموسیقیة، وأماكن الترفیھ المخصصة للكبار، والكازینوھات، وحدائق النباتات، والفعالیات   دور

التجاریة وأماكن االحتفاالت، والمتاحف، ومتاحف األحیاء المائیة، وحدائق الحیوانات، وساحات الریاضة االحترافیة، والمالعب المغلقة،  
ؤتمرات وقاعات المعارض، وقاعات االجتماعات والمناسبات بالفنادق، ومسارح الفنون األدائیة، وصاالت البولینج، وأماكن  ومراكز الم

 األلعاب اإللكترونیة، وأماكن اللعب المغلقة، وصاالت البلیاردو وحمامات السباحة، وغیرھا من مراكز األلعاب الترفیھیة المغلقة.  
 

سوى على الجزء   Key to NYCإذا كان المكان منقسًما إلى جزأین أحدھما مغلق واآلخر مفتوحاً، فعندئذ ال تنطبق متطلبات برنامج 
  Key to NYCالمغلق. وأیًضا، إذا كان ھناك مكان مستأجر من قِبل إحدى دور العبادة إلقامة طقس دیني، فال تنطبق متطلبات برنامج 

 ناء الفعالیة. على ھذا المكان في أث 
 

في حال تم تأجیر أحد الكیانات التي ینطبق علیھا البرنامج بغرض إقامة حفل   Key to NYCمن الذي یجب علیھ االمتثال لبرنامج 
 زفاف أو غیره من الفعالیات؟ 

  
وتقع   .Key to NYCیجب أن تمتثل الفعالیات التجاریة وأماكن االحتفال، فضًال عن أماكن االجتماعات والفعالیات بالفنادق، لبرنامج 

  مسؤولیة التحقق من حالة تطعیم الزوار والموظفین على المكان نفسھ، ولیس على الشخص أو الكیان الذي یؤجر المكان. 
 

 ؟Key to NYCالتي یُشترط علیھا االمتثال لبرنامج  ما أنواع منشآت تقدیم الطعام
 :  ما لم تكن تقدم خدمات استالم الطلبات أو توصیلھا فقط یتعین على المنشآت التالیة االمتثال للبرنامج، 

مدینة نیویورك  جمیع منشآت تقدیم الطعام التي تُعد جزًءا من برنامج تصنیف المطاعم التابع إلدارة الصحة والسالمة العقلیة في  •
)NYC Department of Health and Mental Hygiene  وتوفر خدمة تقدیم الطعام أو المشروبات في األماكن (

 المغلقة، بما في ذلك: 
o المطاعم 
o  الحانات 
o المقاھي 
o  النوادي اللیلیة 
o  "منشآت تقدیم الطعام في الفنادق والكلیات والجامعات والمراكز التجاریة "الموالت 
o ت الكافتیریا 

 الشركات التي تُدیر األماكن المغلقة الموجودة في صاالت الطعام، ومن بینھا األماكن الموجودة في الفنادق والمراكز التجاریة  •
 الشركات التي تقدم خدمات تقدیم الطعام داخل المنشأة  •
محالت تجارة المواد الغذائیة بالتجزئة التي  محالت البقالة وأسواق المواد الغذائیة ومتاجر المواد الغذائیة الصغیرة وغیرھا من  •

 New York State Department of Agricultureتخضع لقوانین إدارة الزراعة واألسواق في والیة نیویورك (
and Marketsإذا كانت توفر أماكن مغلقة لتناول الطعام داخل المنشأة ،( 

 
إذا كانت المنشأة ال تقدم سوى الوجبات الجاھزة أو خدمات التوصیل أو تقدم الطعام في مكان مفتوح، یجب إزالة أو إغالق أي طاوالت أو  

،  كراسي في األماكن المغلقة أو غیرھا من األثاثات التي یستخدمھا الزبائن في أثناء تناول الطعام في األماكن المغلقة (على سبیل المثال
 فتات أو شریط علیھا) بحیث ال تكون متاحة لالستخدام.  وضع ال 
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ھل یتعین على محالت تجارة المواد الغذائیة بالتجزئة، مثل محالت البقالة أو متاجر المواد الغذائیة الصغیرة أو غیرھا من أسواق  
 المواد الغذائیة، التحقق من إثبات التطعیم؟
ى للعمالء الذین یستخدمون أحد األماكن المغلقة للجلوس بھا لتناول الطعام. فعلى سبیل  ال یتعین علیھا التحقق من إثبات التطعیم سو 

المثال، إذا رغب أحد محالت البقالة أو متاجر المواد الغذائیة الصغیرة، التي توفر طاولة وكراسي للعمالء للجلوس وتناول الطعام  
 ثبات التطعیم ألي زبون یستخدم تلك المنطقة. بالداخل، في إبقاء منطقتھ مفتوحة، یتعین علیھ التحقق من إ

 
 ما أنواع صاالت اللیاقة البدنیة التي یتعین علیھا االمتثال للمبادرة؟ 

الصاالت الریاضیة ومراكز اللیاقة البدنیة القائمة بذاتھا؛ والصاالت الریاضیة ومراكز اللیاقة البدنیة الفندقیة؛ والصاالت الریاضیة  
ة الموجودة في مؤسسات التعلیم العالي؛ وصاالت الیوغا، والبیالتس، والرقص، واستودیوھات الباري؛ وصاالت  ومراكز اللیاقة البدنی 

المالكمة ومالكمة الركل "الكیك بوكسینغ"؛ ومعسكرات اللیاقة البدنیة؛ وحمامات السباحة في األماكن المغلقة؛ ومنشآت لعب التنس  
زلج على الجلید المغلقة؛ وصاالت اللیاقة البدنیة بنظام كروس فت أو غیرھا من الصنادیق  المغلقة؛ ومالعب (قبب) التنس؛ وصاالت الت 

 البلیومتریة؛ وغیرھا من األماكن التي تقدم حصص تدریبات اللیاقة البدنیة الجماعیة في أماكن مغلقة.*  
 

 ) أو أكثر من المشتركین بقیادة مدرب.  2*ملحوظة: یُقصد بـ "حصص اللیاقة البدنیة الجماعیة" الفصول التي تضم اثنین (
 

 على أماكن تناول الطعام والترفیھ واللیاقة البدنیة المغلقة الكائنة في المساكن أو المكاتب؟  Key to NYCھل ینطبق برنامج 
 : Key to NYCفیھ واللیاقة البدنیة المغلقة الكائنة في األماكن التالیة من االمتثال لبرنامج تُعفى أماكن تناول الطعام والتر 

 المباني السكنیة الخاصة وذلك عندما تكون أماكن الطعام متاحة للمقیمین فقط  •
 مباني المكاتب وذلك عندما تكون أماكن الطعام متاحة لموظفي المكاتب فقط  •
 لروضة حتى الصف الثاني عشر المدارس بدایةً من صف ما قبل ا •
 دور رعایة المسنین •
 المراكز المجتمعیة  •
 برامج رعایة األطفال  •

 
على منشآت البیع بالتجزئة فحسب التي ال تحتوي على أماكن مغلقة لتناول الطعام، مثل متاجر    Key to NYCھل تنطبق برنامج  
 المالبس واأللعاب؟ 

   ال، إذا كانت المنشأة مخصصة للبیع بالتجزئة فحسب، فال تكون ملزمة بالتحقق من إثبات التطعیم. 
 

 فتوحاً؟ ماذا یحدث لو كانت المنشأة تتكون من جزأین أحدھما مغلق واآلخر م

إذا كانت المنشأة مقسمة إلى جزأین أحدھما مغلق واآلخر مفتوحاً (على سبیل المثال، مركز لیاقة بدنیة مغلق مع مسبح في مكان مفتوح أو  
 على الجزء المغلق فقط.   Key to NYCمتحف بھ أماكن مغلقة ومفتوحة للزائرین)، فعندئذ تنطبق متطلبات برنامج 

 إحدى المنشآت كموقع تصویت لالنتخابات؟ ماذا لو كانت تُستخَدم 

 لست ملزًما بأن تطلب إثبات التطعیم من أي فرد یدخل المنشأة بغرض التصویت أو مرافقة أحد الناخبین أو مراقبة االنتخابات.  

 
 التحقق من إثبات التطعیم 

 
 من الذین یجب علیھم إظھار إثبات التطعیم؟ 

إظھار إثبات   Key to NYCیجب على الموظفین والزبائن والمتدربین والمقاولین والمتطوعین في المنشآت المشاركة في برنامج 
، سیحتاج الزبائن الذین یبلغون من العمر خمسة أعوام فما فوق إلى إظھار إثبات  2021دیسمبر/ كانون األول  14التطعیم. واعتباًرا من 
 ؟" ما أنواع إثباتات التطعیم التي تُعد كافیة و إثبات التطعیم الكافي، انظر السؤال أدناه، " التطعیم. ولمعرفة ما ھ

 
یحق للشركات أن تحتفظ بسجل بأسماء األشخاص الذین قدموا إثباتات التطعیم في وقت سابق، بدًال من طلب إظھار اإلثباتات منھم في كل  

شركات أن تسجل أي معلومات طبیة، بل یجب علیھا االحتفاظ بسجالت إلكترونیة أو سجل  مرة یدخلون فیھا إلى المنشأة. وال یتعین على ال
ل بھ بعض البیانات مثل اسم العمیل، ونوع إثبات التطعیم المقدم، وتاریخ تقدیم ھذا اإلثبات، واسم الموظف الذي قام بمراجعة   ورقي مسجَّ

نات في ملف بدًال من التحقق من إثباتات العمالء الدائمین، فینبغي تسجیل ھذه  ھذا اإلثبات. وإذا رغبت أي شركة في االحتفاظ بھذه البیا
 وإنفاذھا.  Key to NYCالممارسة في خطة الشركة التي تصف بروتوكول الكیان المشمول الخاص بتطبیق متطلبات برنامج 
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ما المستندات التي یجب عليَّ االحتفاظ  الوارد أدناه، "یتعین على الشركات االحتفاظ بمزید من السجالت لعمالھا. یرجى مراجعة السؤال 
 . 7بھا؟" في صفحة 

 
 ھل یتعین عليَّ التحقق من إثبات التطعیم الخاص بالمقاولین الذین ال یعیشون في مدینة نیویورك؟ 

 نعم.  
 

 أعوام غیر المؤھلین للتطعیم في نیویورك؟    5ماذا عن األفراد الذین تقل أعمارھم عن 
دون إظھار إثبات التطعیم   Key to NYCأعوام الدخول إلى المنشآت التي ینطبق علیھا برنامج  5یمكن لألفراد الذین تقل أعمارھم عن 

 ما داموا یرتدون أقنعة الوجھ، إال عند األكل والشرب. وال یُشترط وضع قناع الوجھ لألطفال بعمر سنتین فأقل. 
 

  أعوام ممن یقومون برحلة مدرسیة أو یشاركون في أحد برامج ما بعد المدرسة؟    5ماذا عن األفراد الذین تزید أعمارھم عن 
دون إظھار إثبات   Key to NYC أعوام أو أكثر الدخول إلى المنشآت التي ینطبق علیھا برنامج 5ین یبلغون من العمر یمكن لألفراد الذ

التطعیم إذا كان الغرض من دخولھم المشاركة في أحد البرامج المدرسیة أو برامج ما بعد المدرسة التي ترعاھا مدرستھم أو وكالة تابعة  
ومع ذلك، یجب تطعیم طالب إدارة التعلیم   تدون أقنعة الوجھ عندما یكونوا ال یأكلون أو یشربون.لبلدیة المدینة، ما داموا یر

)Department of Education  .والمدارس المستقلة المشاركین في األنشطة اإلضافیة للمنھج الدراسي عالیة الخطورة ( 
 

 البسھم دون إبراز إثبات التطعیم؟  ھل یجوز لألفراد استخدام الحمام أو غرفة تبدیل المالبس لتغییر م 
 نعم، ما داموا یرتدون أقنعة الوجھ. 

 
 ھل یجب عليَّ التحقق من إثبات التطعیم للموردین أو البائعین؟  

ملزًما بالتحقق من إثبات التطعیم لألفراد الذین یؤدون أعمال توصیل الطلبات أو استالمھا، أو األفراد الذین یدخلون المنشأة لغرض   لستَ 
إجراء اإلصالحات الالزمة فقط، أو األفراد الذین یستلمون عناصر مثل الطعام لتوصیلھ أو تناولھ في الخارج. ولكن یجب أن یرتدي  

 قنعة الوجھ. ھؤالء األفراد أ 
 

ماذا عن األشخاص الذین یؤدون العروض ممن یعملون في مكان ترفیھي مغلق أو منشأة لخدمات الطعام، واألفراد المرافقین لھم  
 ھل یجب عليَّ التحقق من إثبات التطعیم لھم؟  -كجزء من عملھم المعتاد  

. وال  Key to NYCدى إحدى المنشآت التي ینطبق علیھا برنامج نعم، إذا كانوا مقیمین في مدینة نیویورك أو كانوا یعملون بانتظام ل 
 یجب على أي مؤٍد آخر، أو أي شخص یرافقھ، أن یقدم إثبات التطعیم.  

 
ماذا عن الریاضیین المحترفین الذین یعملون في منطقة مغلقة في ملعب أو حلبة ریاضیة وأي أفراد یرافقونھم كجزء من عملھم المعتاد  

 عليَّ التحقق من إثبات التطعیم لھم؟ ھل یجب   -
نعم، یتعین على الكیانات المشمولة ضمن البرنامج التحقق من إثبات التطعیم للریاضیین المحترفین، وكذلك الریاضیین الجامعیین، وأي  

لكیان المشمول لغرض  یعیشون في مدینة نیویورك ویدخلون ا ال یكن ھؤالء األفراد  ما لم أفراد یرافقونھم كجزء من عملھم المعتاد، 
المشاركة في مسابقة ریاضیة احترافیة أو جامعیة. ویجب أیًضا تطعیم الالعبین والموظفین في "الفریق المحلي" لمدینة نیویورك بغض  

 النظر عن المكان الذي یعیشون فیھ.  
 
 

 أنواع إثباتات التطعیم  
 

 ما أنواع إثباتات التطعیم التي تُعد كافیة؟  
عاًما فما فوق إثبات أنھم تلقوا الجرعات   12، یجب على المستفیدین الذین یبلغون من العمر 2021دیسمبر/ كانون األول  27اعتباًرا من 

  منظمة الصحة العالمیةأو  ) Food and Drug Administration, FDAإدارة الغذاء والدواء (الكاملة للقاح مصرح بھ من قِبل 
)h Organization, WHOWorld Healt(   أو أي لقاح نشط مرشح كلقاح (ولیس لقاحات بالسیبو "الجرعات الوھمیة") لمرض
)COVID-19 .یكون جزًءا من تجربة سریریة أُجریت في الوالیات المتحدة ( 

FDA :(-and-preparedness-https://www.fda.gov/emergencyإدارة الغذاء والدواء ( •
vaccines-19-19/covid-covid-2019-disease-response/coronavirus 

WHO(  :-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novelمنظمة الصحة العالمیة (  •
vaccines-19-2019/covid 

 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
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) ھو جرعتان على األقل من لقاح من  COVID-19للقاح ( عاًما أو أكثر، فإن النظام الكامل 12بالنسبة للمستفیدین الذین تبلغ أعمارھم 
 & Janssen/Johnson، أو جرعة واحدة من لقاح الجرعة الواحدة، مثل لقاح  Modernaأو  Pfizerجرعتین مثل لقاح 

Johnson  . 
 

  29. واعتباًرا من 2022ني ینایر/ كانون الثا 28عاًما سوى إلى جرعة واحدة حتى  11-5ال یحتاج األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
عاًما إلى إظھار إثبات الحصول على نظام كامل للقاح   11-5، سیحتاج األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 2022ینایر/ كانون الثاني 

 عاًما أو أكثر.   12)، تماًما مثل األفراد الذین تبلغ أعمارھم COVID-19مرض (
 

یوًما بعد عید میالدھم   45حتى    2021دیسمبر/ كانون األول  13سنوات حتى بعد    5العمر سیكون لدى األطفال الذین لم یبلغوا من 
 للحصول على التطعیم الكامل.  

 
 إثبات الحصول على نظام الجرعات بالكامل إثبات الحصول على جرعة واحدة  

 
ینایر/ كانون الثاني   28حتى یوم نعم، ولكن   عاًما  11إلى  5من 

 فقط  2022
 

 2022ینایر/ كانون الثاني  29نعم، اعتباًرا من یوم 

دیسمبر/ كانون األول    26حتى یوم نعم، ولكن  عاًما فما فوق  12من 
 فقط  2021

 2021دیسمبر/ كانون األول  27نعم، اعتباًرا من یوم 

 
 یمكن تقدیم اإلثبات الكافي من خالل إظھار:  

 )CDCرة أو نسخة مطبوعة من بطاقة التطعیم الصادرة عن مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (صو •
 لوالیة نیویورك COVID Safeتطبیق  •
 لوالیة نیویورك  Excelsiorتطبیق  •
 CLEAR Health Passوتطبیق  CLEARبطاقة اللقاح الرقمیة من  •
 سجل التطعیم الرسمي  •
:  1سجل التطعیم الرسمي للقاح تم الحصول علیھ خارج الوالیات المتحدة من ضمن اللقاحات التالیة صورة أو نسخة ورقیة من   •

  Vaxzevriaو Serum Institute of India/COVISHIELDأو لقاح  AstraZeneca/SK Bioscienceلقاح 
 .  Sinovacأو  Sinopharmأو 

 
 ؟Key to NYCماذا لو امتنع أي فرد عن إظھار إثبات التطعیم في إحدى المنشآت التي ینطبق علیھا برنامج 

ت  ال یحق للفرد الذي یمتنع عن إظھار إثبات التطعیم ولم یُمنح تسھیالت معقولة كما ھو موضح أدناه (راجع قسم "التنفیذ العادل والتسھیال
أة إال ألغراض سریعة ومحدودة للغایة (مثل استخدام الحمام، أو استالم الطعام، أو دفع فاتورة، أو تغییر المعقولة" أدناه) الدخول إلى المنش

المالبس في غرفة خلع المالبس). وعند دخول مثل ھؤالء األفراد أحد األماكن لمثل ھذه األغراض المحدودة، یجب علیھم أن یرتدوا أقنعة  
 الوجھ. 

 
 ضمنھا بطاقات التطعیم الدولیة؟  ما المعلومات التي یجب أن تت

  یمكن تقدیم إثبات التطعیم عندما یتم الحصول على اللقاحات خارج الوالیات المتحدة من خالل سجل تطعیم رسمي یتضمن كل ما یلي: 
 االسم األول واالسم األخیر   •
  تاریخ المیالد •
 )  AstraZeneca/SK Bioscienceاسم اللقاح (على سبیل المثال: لقاح   •
  تاریخ (تواریخ) التطعیم •
  موقع الحصول على اللقاح أو الشخص الذي أعطى اللقاح  •

o   بالنسبة لألشخاص الذین تم تطعیمھم خارج الوالیات المتحدة األمریكیة، یمكنھم إدراج بلدھم األصلي على أنھ الموقع
 لحصول على اللقاح. الذي تم فیھ ا

 
لالطالع على أحدث المعلومات حول اللقاحات التي صرحت منظمة الصحة العالمیة باستخدامھا في حاالت الطوارئ، یرجى الرجوع إلى  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-لمنظمة الصحة العالمیة على الرابط التالي   الموقع اإللكتروني
vaccines-19-2019/covid-coronavirus . 

 
 . 2021أغسطس/ آب  14محّدث كما في   1

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
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 ھل یتعین عليَّ التحقق من صحة إثبات التطعیم؟ 

  ال. 
 

 ماذا یحدث لو قدم شخص ما بطاقة تطعیم مزیفة؟  
  النائب إبالغ  أو ،311 بالرقم االتصال طریق  عن ذلك عن اإلبالغ فیمكنك  مزیفة، تطعیم بطاقة یقدم  ما شخًصا  أن في  تشك  كنت إذا

  بالرقم االتصال أو ،forms-https://ag.ny.gov/complaint خالل:  من شكوى  تقدیم طریق  عن بذلك نیویورك لوالیة  العام
7226)-829 -(833 SCAM-VAX-833، الصحة  إدارة  مراسلة  أو )Health of Department( البرید عبر  الوالیة في  

 STOPVAXFRAUD@health.ny.gov اإللكتروني
 

ط أن یكون الموظفون  أن تعتمد سیاسة أكثر صرامة وأن تشتر Key to NYCھل یجوز للمنشآت التي ینطبق علیھا برنامج 
 والمستفیدون مطعمین بالكامل كي یمكنھم الدخول إلى منشأتي؟ 

وتشترط الحصول على الجرعات  Key to NYCتجاوز متطلبات برنامج  Key to NYCنعم. یحق للمنشآت التي ینطبق علیھا برنامج 
مراعاة التسھیالت المعقولة المناسبة للموظفین والمستفیدین الذین لم  الكاملة للقاح أو تدابیر وقائیة أخرى، ولكن، كما ھو الحال دائًما، یلزم 

یتم تطعیمھم ألسباب تتعلق بإعاقة أو حالة طبیة، وكذلك للموظفین الذین لم یتم تطعیمھم ألسباب تتعلق بالمعتقد الدیني. لمزید من  
 المعقولة" الوارد أدناه. المعلومات حول التسھیالت المعقولة، راجع قسم "التنفیذ العادل والتسھیالت 

 
 

 أنواع إثباتات الھویة  
 

 ھل توجد إثباتات ھویة أخرى یجب عليَّ التحقق منھا إلى جانب إثبات التطعیم؟ 
الواردة في إثبات التطعیم. ومع ذلك، بالنسبة لألطفال الذین تقل   نعم. یجب أیًضا تقدیم إثبات ھویة یحمل معلومات التعریف نفسھا

 عاًما، ال یلزم إظھار بطاقة الھویة.  18أعمارھم عن 
 

 ھل یتعین عليَّ التحقق من إثباتات الھویة للجمیع؟ 
عاًما أو أكثر. ویجب علیك أیًضا التحقق من إثبات الھویة   18یجب علیك التحقق من إثبات الھویة ألي شخص یبدو أنھ یبلغ من العمر 

التحقق من   یمكنكباإلضافة إلى ذلك،  سماح لھ بالدخول إلى أي مكان مغلق.ھذا في الوقت نفسھ الذي تتحقق فیھ من إثبات التطعیم لل
عاًما ولكن ھذا األمر لیس إلزامیًا علیك. وال تحتاج أیًضا إلى التحقق من إثباتات ھویة   18إثباتات ھویة األفراد الذین تقل أعمارھم عن 

سجالت إلكترونیة أو ورقیة توضح أنھم قد قدَّموا مسبقًا كًال من إثبات  العمالء الدائمین في كل مرة یزورون فیھا منشأتك إذا كانت لدیك 
 التطعیم وإثبات الھویة الخاصین بھم. 

  
عالوةً على ذلك، لیس علیك التحقق من إثباتات ھویة بعض األشخاص، مثل الموظفین أو أعضاء صاالت اللیاقة البدنیة أو المؤسسات  

  عیم الخاص بھم مع سجالت الھویة التي تحتفظ بھا بالفعل لھؤالء األشخاص.الثقافیة، إذا تمت مطابقة إثبات التط 
 

 ما الذي یجب أن یحتوي علیھ إثبات الھویة؟ 
وھذا یعني أن   یجب أن تتأكد من خالل إثبات الھویة أن الشخص الذي یطلب الدخول ھو الشخص نفسھ الواردة بیاناتھ في إثبات التطعیم.

 على أي مما یلي:  إثبات الھویة یجب أن یحتوي
 اسم الشخص وصورة لھ؛ أو  •
 اسم الشخص وتاریخ میالده.  •

 بعد ذلك، یجب علیك مقارنة االسم والصورة أو تاریخ المیالد الموجودین في إثبات الھویة بأولئك الوجودین في إثبات التطعیم. 
  

 ما أمثلة النماذج المقبولة إلثبات الھویة؟ 
 ویة، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:  تشمل النماذج المقبولة إلثبات الھ

 رخصة القیادة   •
 بطاقة الھویة الحكومیة لغیر السائقین  •
 بطاقة ھویة مدینة نیویورك  •
 جواز السفر   •
 بطاقة الھویة الخاصة بالمدرسة أو العمل •

یمكن لألشخاص أیًضا إظھار صور من وثائق الھویة الخاصة بھم، بما في ذلك صورة على ھواتفھم أو باستخدام التطبیقات مثل تطبیق  
NYC Covid Safe  .الذي یسمح لھم بعرض نسخة من الوثیقة 

 

https://ag.ny.gov/complaint-forms
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 المستندات والالفتات المطلوبة  

 
 ھل توجد أي الفتات مطلوبة؟ 

وضع الفتة تُعلم الموظفین والمستفیدین بمتطلبات التطعیم. ویمكن   Key to NYCنعم. یجب على المنشآت التي ینطبق علیھا برنامج 
  nyc.gov/keytoNYCللمنشأة وضع أي الفتة أنشأتھا إدارة الصحة في مدینة نیویورك، متاحة عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 

 الذي سیرسل لك الالفتة عبر البرید مجانًا. وتتوفر الالفتة بلغات متعددة.   311أو باالتصال بالرقم 
 

نقطة على   14بوصة، وأن یكون الخط الُمستخَدم بھا  11×  8.5 یمكن للمنشأة أیًضا إنشاء الفتتھا الخاصة، ویجب أال یقل حجمھا عن
عاًما فما فوق أن   5"تتطلب بلدیة مدینة نیویورك من الموظفین والعمالء الذین تبلغ أعمارھم األقل، ویكون مكتوبًا علیھا ھذا النص:  

حصول على لقاح مجاني ضد مرض  ) للسماح لھم بدخول ھذه المنشأة. لمعرفة مكان الCOVID-19یكونوا مطعمین ضد مرض (
)19-COVID ،( یرجى زیارة الموقع اإللكترونيnyc.gov/vaccinefinder  4أو االتصال بالرقمNYC-VAX-877 

، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  Key to NYC. لمزید من المعلومات حول برنامج (877-829-4692) 
nyc.gov/keytoNYC”.   

 
 أین یجب عليَّ وضع الالفتة؟ 

 یجب وضع الالفتة في مكان تسھل على المستفیدین رؤیتھ قبل دخولھم إلى المنطقة المغلقة.  
 

 ؟  ما المستندات التي یجب عليَّ االحتفاظ بھا
یجب أن یكون لدیك خطة تنفیذ توضح الطریقة التي ستتحقق بھا من إثبات التطعیم للموظفین والمستفیدین. یجب أن تكون الخطة في  

ل النوع نفسھ من المباني المشمولة في مواقع متعددة خطة    للفحص. الموقع ومتاحة قد تكون للكیانات المشمولة ضمن البرنامج وتُشغِّ
واحدة تنطبق على جمیع المواقع ولكن یجب أن تضمن االحتفاظ بنسخة من الخطة في كل موقع حتى یمكن استنساخھا في أثناء عملیة  

 الفحص. 
 

التحقق من إثبات التطعیم الخاص بالعاملین لدیك في كل مرة یحضرون للعمل، واالحتفاظ بسجل بأسماء من  یجب علیك أیًضا إما: (أ) 
ین تحققت منھم، أو (ب) االحتفاظ بسجل إلثبات التطعیم الخاص بالعاملین لدیك قد تجد أنھ من األسھل استخدام الخیار األول إذا كان العامل

الخیار الثاني، یمكنك االحتفاظ بالسجل المطلوب بعمل نسخة أو التقاط صورة لبطاقات التطعیم   سیظلوا معك لبضعة أیام فقط. في إطار
) أو نسخة أخرى من اإلثبات المقبول (انظر السؤال الوارد أعاله،  CDCالخاصة بھم من مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (

). إذا اخترت مراجعة اإلثبات الذي یقدمونھ وتدوین معلومات التطعیم الخاصة  4ة التطعیم التي تُعد كافیة؟" في صفح اتما أنواع إثبات "
 بھم، فستحتاج إلى إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني یتضمن المعلومات التالیة لكل عامل: 

 
 اسم العامل؛ و  .1

 
 ما إذا كان الشخص قد حصل على جرعات التطعیم بالكامل أم ال؛ و  .2

 
إثباتًا للجرعة األولى من لقاح من جرعتین، یجب تقدیم إثبات للجرعة الثانیة بحلول موعدھا المحدد،  بالنسبة للعامل الذي یقدم   .3

 یوًما بعد تقدیم إثبات الجرعة األولى.  45والذي یجب أن یكون في موعد أقصاه 
 

، فستحتاج إلى أن یكون لدیك  إذا كان أي من العاملین لدیك یعمل دون الحصول على التطعیم ألنك وافقت على منحھ تسھیالت معقولة
سجل یوضح متى منحت التسھیالت المعقولة، وأسس القیام بذلك، وأي وثائق إثبات قدمھا العامل للحصول على التسھیالت المعقولة.  

ومات حول  یرجى االطالع على السؤال الوارد أدناه، "ھل یجب عليَّ توفیر أي تسھیالت معقولة للمستفیدین والموظفین؟" لمزید من المعل
 التسھیالت المعقولة وحفظ السجالت. 

 
أخیًرا، إذا عینت مقاول ما، لن تحتاج إلى االحتفاظ بسجل حالة التطعیم الخاصة بھ. بل، یمكنك بدًال من ذلك أن تطلب من صاحب العمل  

وتأكید صاحب العمل الذي یتبعھ  الذي یتبعھ المقاول تأكید حصول المقاول على اللقاح. ومع ذلك، تحتاج إلى االحتفاظ بسجل لطلبك، 
 المقاول بأن المقاول قد حصل على اللقاح.  

 
 كیف یمكنني التعامل مع المستندات التي یجب عليَّ االحتفاظ بھا؟ 

یجب جمع أي معلومات عن التطعیم وتخزینھا بطریقة آمنة لضمان حمایة خصوصیة المعلومات وأمنھا. وینبغي عدم الوصول إلى ھذه  
المعلومات إال من قبل الموظفین أو األفراد اآلخرین الذین لدیھم حاجة مشروعة للوصول إلى مثل ھذه المعلومات ألغراض االمتثال لھذا  

 القوانین أو اللوائح الحكومیة األخرى. وینبغي كذلك عدم استخدام معلومات التطعیم ألي غرض آخر.   األمر أو األوامر أو 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
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 ھل یمكنني كتابة خطة التنفیذ الخاصة بي بلغة أخرى غیر اإلنكلیزیة؟ 

 ال یشترط أن تكون خطة التنفیذ المكتوبة باللغة اإلنكلیزیة. یمكنك كتابتھا بأي لغة.  
 
 

 العادل والتسھیالت المعقولة التنفیذ 
 

 ؟  ھل یجب عليَّ توفیر أي تسھیالت معقولة للمستفیدین والموظفین
توفیر التسھیالت المعقولة المناسبة للمستفیدین الذین لم یحصلوا على   Key to NYCیجب أن تُراعي كل شركة ینطبق علیھا برنامج 

صلوا علیھ ألسباب تتعلق باإلعاقة أو المعتقد الدیني أو الحمل أو الحالة كضحیة  اللقاح ألسباب تتعلق باإلعاقة، وللموظفین الذین لم یح 
 للعنف المنزلي أو الجرائم الجنسیة أو المالحقة، مع مراعاة األغراض الكامنة وراء ھذه السیاسة والصحة العامة.  

 
)  Small Business Services, SBSة (للمزید من المعلومات، اتصل بالخط الساخن إلدارة خدمات األعمال التجاریة الصغیر

 Commission on Humanأو اقرأ صحیفة وقائع لجنة حقوق اإلنسان بمدینة نیویورك (  SBS-4-NYC-888على الرقم 
Rights, CCHR  :(19 Vaccine -Guidance for Employers on Equitable Implementation of COVID
Requirements)19لعادل للمتطلبات المتعلقة بلقاح مرض (إرشادات ألصحاب العمل بشأن التنفیذ ا-COVID ((  وGuidance 

equirements19 Vaccine R-for Public Accommodations on Equitable Implementation of COVID  
. أنشأت بلدیة المدینة أیًضا قائمة مرجعیة  ))COVID-19العامة بشأن التنفیذ العادل للمتطلبات المتعلقة بلقاح (إرشادات للتسھیالت (

ن مع طلبات التسھیالت المعقولة للموظفین بشكل مناسب:  یمكن ألصحاب العمل استخدامھا للتأكد من أنھم یتعاملو
-workplace-https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/vaccination

accommodations.pdf   
 

 أین یمكن للمستفیدین أو الموظفین تقدیم شكاوى بشأن التمییز؟ 
 NYC Commissionالشركات. اتصل بلجنة مدینة نیویورك لحقوق اإلنسان ( یحق لألشخاص عدم التعرض للتمییز أو المضایقة من

on Human Rights من خالل زیارة الرابط التالي (NYC.gov/HumanRights  311أو االتصال بالرقم . 
 
 

 موارد للشركات  
 

 ھل توجد ندوات متوفرة عبر اإلنترنت لمساعدتي في فھم ھذه اإلرشادات؟  
لمساعدة   o NYCKey tوابحث عن "إرشادات وموارد برنامج   nycsmallbizcourses.eventbrite.comنعم. قُم بزیارة موقع 

) للعثور على الندوات االفتراضیة  Key to NYC Guidelines and Resources to Help Your Businessشركتك" (
 التي ستشرح لك اإلرشادات والموارد األخرى المتاحة لمساعدة شركتك.  

 
   ھل یتوفر أي تمویل لمساعدتي في التكالیف اإلضافیة المتعلقة بھذا األمر؟

في جمیع أنحاء األحیاء   ) NYC Business Solutions Centersتوجد بالمدینة مراكز حلول األعمال التجاریة بمدینة نیویورك (
مقرًضا ویمكنھا مناقشة   40الخمسة ویمكنك االستعانة بھا لتساعدك في الوصول إلى الموارد المجانیة. وتعمل ھذه المراكز مع أكثر من  

أو اتصل بالخط   http://www.nyc.gov/financingassistanceخیار التمویل المناسب لك. لمعرفة المزید، انتقل إلى الرابط 
 .  SBS-4NYC-888) على الرقم SBSالساخن لخدمات األعمال التجاریة الصغیرة (

 
   ماذا یحدث لو كنت بحاجة إلى تعیین موظفین إضافیین؟

) في جمیع أنحاء األحیاء الخمسة ویمكن أن تساعدك في الوصول  Workforce1 Centersتوجد مراكز القوى العاملة في المدینة (
إلى مواھب جدیدة وتساعدك أیًضا في تدریب موظفیك الحالیین مجانًا. لمعرفة المزید، یرجى بزیارة الرابط  

www.nyc.gov/recruitment عمال التجاریة الصغیرة (أو اتصل بالخط الساخن لخدمات األSBS على الرقم ( 
 4NYC-SBS-888 . 

 
 

 التنفیذ  
 

 ما الذي یجب أن تفعلھ الشركات الخاصة إذا رفض العمالء التعاون معھا؟  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Employment-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PwSsZibUqQQiQClGqGiz5Z8h4dFeXnJ09z1rN%2BkhU34%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Employment-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PwSsZibUqQQiQClGqGiz5Z8h4dFeXnJ09z1rN%2BkhU34%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Employment-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PwSsZibUqQQiQClGqGiz5Z8h4dFeXnJ09z1rN%2BkhU34%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Public-Accommodations-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KR2wmn2Xba%2F%2BfN%2BD4%2FMZLLSem6j8x0tJzRsWug0FCgM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Public-Accommodations-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KR2wmn2Xba%2F%2BfN%2BD4%2FMZLLSem6j8x0tJzRsWug0FCgM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Public-Accommodations-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KR2wmn2Xba%2F%2BfN%2BD4%2FMZLLSem6j8x0tJzRsWug0FCgM%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/vaccination-workplace-accommodations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/vaccination-workplace-accommodations.pdf
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www.eventbrite.com/o/nyc-department-of-small-business-services-5423713077
http://www.nyc.gov/financingassistance
http://www.nyc.gov/recruitment
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) ندوة عبر  Office of Administrative Trials and Hearingsسینشر مكتب المحاكمات اإلداریة وجلسات االستماع ( 
)، لشرح أفضل  resolution.page-on/conflictresoluti-https://www1.nyc.gov/site/oath/conflictاإلنترنت، (

لإلبالغ عن أي   911الممارسات للتدریب على حل النزاعات بین العمالء والشركات. ویجب على الشركات الخاصة االتصال بالرقم 
 مشكلة أو حالة طارئة قد تسبب خطًرا على الحیاة أو الممتلكات الشخصیة.  

 
 ؟  Key to NYCكیف سیُنفَذ برنامج 

. وسیقوم جمیع المفتشون،  2021سبتمبر/ أیلول  13اعتباًرا من  Key to NYCسیفرض المفتشون من مختلف وكاالت المدینة برنامج 
 نفسھا.  Key to NYCبغض النظر عن الوكالة التي ینتمون إلیھا، بالتفتیش للتأكد من االمتثال لمتطلبات برنامج 

 
 ثال؟ ھل تُفَرض أي عقوبات على حاالت عدم االمت

دوالر. وقد تؤدي   1,000، قد تتعرض المنشأة التي یُثبت عدم امتثالھا للبرنامج لغرامة تبلغ قیمتھا 2021سبتمبر/ أیلول  13اعتباًرا من 
 االنتھاكات المتكررة إلى زیادة مبالغ الغرامات أو فرض إجراءات إنفاذ أخرى.  

 
 واغل بشأن عملیات التفتیش؟ بمن یمكنني االتصال إذا كانت لديَّ أي استفسارات أو ش 

 .  SBS-4-NYC-888یمكنك االتصال بالخط الساخن لخدمات األعمال التجاریة الصغیرة على الرقم 
 
 

 الحصول على اللقاح 
 

 )؟  COVID-19كیف یمكنني معرفة المزید عن لقاح مرض (
أو اتصل بالرقم   nyc.gov/covidvaccine) آمن وفعال ومجاني. لمعرفة المزید، یرجى زیارة الرابط COVID-19لقاح مرض (

311 . 
 

 أین یمكن للموظفین العاملین لديَّ الحصول على التطعیم؟  
)  nyc.gov/vaccinefinder) من خالل الرابط التالي (Vaccine Finderلمعرفة موقع التطعیم، انتقل إلى أداة البحث عن اللقاح (

   لمعرفة أي موقع قریب منك أو لتحدید موعد. VAX-4NYC (877-829-4692)-877أو اتصل بالرقم 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Foath%2Fconflict-resolution%2Fconflict-resolution.page&data=04%7C01%7CKCocklin%40cityhall.nyc.gov%7C046bd7e7d8d64768046e08d960419920%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637646657143835867%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B8fjV%2FzpbxKrl0yFqTve%2Frpruxa4WONJHojzHVUTfLQ%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
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