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  إرشادات عامة لسائقي المركبات ):COVID-19مرض (
  

توفر ھذه الوثیقة إرشادات عامة واحتیاطات السالمة لمساعدة مشغلي المركبات غیر الطارئة على حمایة أنفسھم وركابھم، 
یجب على المتعاقدین مع المرافق الطبیة الذین یقدمون خدمات النقل للمرضى اتباع  ).COVID-19ومنع انتشار مرض ( 

 " You Need to Whatراجع، )COVID-19عامة محدثة عن مرض (للحصول على معلومات  إرشادات شركاتھم.
" 19-Know Now About COVID )) 19ما تحتاج إلى معرفتھ عن مرض-COVID(  أو تفضل

Need to Know Now About  You What"  وابحث عن nyc.gov/health/coronavirus بزیارة
COVID-19 ما تحتاج إلى معرفتھ عن مرض) "COVID-19) (  

  
) مؤھلین للحصول  Taxi and Limousine Commission, TLCإن سائقي لجنة سیارات األجرة واللیموزین (

لالطالع على قائمة المجموعات المؤھلة، یرجى زیارة  ).COVID-19على لقاح مرض (
 nyc.gov/covidvaccinedistribution .) 19إن لقاحات مرض-COVID.إن الحصول على   ) آمنة وفعالة

لمزید  ) شدید ودخول المستشفى والوفاة.COVID-19( یة نفسك من اإلصابة بمرضاللقاح ھي الطریقة األكثر أھمیة لحما
للعثور على موقع    .nyc.gov/covidvaccine ، تفضل بزیارة)COVID-(19من المعلومات عن لقاحات مرض 
  إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لتحدید موعد في أحد . vaccinefinder.nyc.gov تلقیح وتحدید موعد، تفضل بزیارة

 . 4692-829-877المواقع التي تدیرھا المدینة، فاتصل على الرقم  
 

، حتى إذا كنت أنت أو صاحب العمل أو الركاب قد  (COVID-19)تذكر ھذه اإلجراءات الوقائیة المھمة لوقف نقل مرض 
  ):COVID-19حصلتم على لقاح مرض (

  ابَق قي المنزل إذا كنت مریًضا. •
o  المنزل أو إذا كانت نتیجة فحصك لمرض (راقب حالتك الصحیة وابق فيCOVID-19 ،إیجابیة (

 )COVID-19اختبار مرض ( باستثناء الخروج للحصول على الرعایة الطبیة الضروریة (بما في ذلك
 .وریة األخرىواالحتیاجات الضر

o ) إذا كانت مصابًا بمرضCOVID-19 ما یلي  كل) أو قد تكون مصابًا بھ، ابَق في المنزل حتى یكون
  صحیحاً:
 .تمر علیك عشرة أیام على األقل منذ بدء ظھور األعراض 
  ساعة بدون استخدام األدویة الخافضة للحرارة  24لم تصب بالحمى خالل آخر  
 .تحسنت صحتھ بشكل عام  

o ) إذا كانت نتیجة اختبارك لمرضCOVID-19  إیجابیة من خالل اختبار الفیروسات عن طریق المسحة (
  أیام من تاریخ فحصك. 10أو اللعاب ولكن لم تظھر علیك أي أعراض، فابَق في المنزل لمدة 

o ) یجب أیضاً أن تبقى في البیت إذا كنت قد خالطت شخصاً مصاباً بمرضCOVID-19أو إذا كنت قد ( 
للمزید من المعلومات، راجع   ).NYSسافرت وكنت خاضعاً للحجر بسبب السفر في والیة نیویورك ( 

g During Travelin"  ) علىNYC(إدارة صحة   NYCتوجیھات إدارة الصحة والسالمة العقلیة في 
19-COVID) 19" (السفر خالل جائحة-COVID(( الموقع اإللكتروني للجنة السفر   أو تفضل بزیارة
 . NYCفي 

  
  التزم بالتباعد الجسدي. •

o   األقل من األشخاص اآلخرین، عند اإلمكان.أقدام على  6ابق على بُعد مسافة  
o .إذا كان ھناك حاجز بالمركبة،  اطلب من الركاب الجلوس في المقعد الخلفي للمركبة لعمل مسافة مادیة

إذا كانت المركبة ال تحتوي على حاجز، ففكر في وضع حاجز  فأغلق الحاجز قبل أن تُِقّل الركاب.
یجب أال یؤثر الحاجز على الرؤیة في مرآة  جزء الخلفي منھا.بالستیكي شفاف بین مقدمة المركبة وال

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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 TLC، یجب على السائقین اتباع إرشادات TLCبالنسبة للمركبات المرخصة من قبل  .الرؤیة الخلفیة
  بشأن تركیب الفواصل.

o .أیًضا  ال یُسمح بالركوب الجماعي (المعروف  ال تنقل أكثر من راكب إال إذا كانوا معًا في مجموعة واحدة
  باسم الرحالت المشتركة أو الُمجّمعة) (باستثناء المركبات النقل العابر).

o  .تجنب استخدام خیار الھواء   استخدم فتحات التھویة بالسیارة إلدخال الھواء النقي من الخارج وافتح النوافذ
  المعاد تدویره.

  
  ارتِد غطاًء للوجھ. •

o  یتطلب قانونNYS  كل من یبلغ من العمر عامین فأكثر ویتحمل ارتداء غطاء الوجھ من ناحیة طبیة ما
 یلي:
  أقدام عن   6ارتداء غطاء الوجھ عندما یكون في مكان عام إذا لم یتمكن من المحافظة على مسافة

  اآلخرین على األقل
  ذلك سیارات األجرة  ارتداء غطاء الوجھ طوال الوقت أثناء ركوب وسائل النقل العام، بما في

 ومركبات األجرة األخرى
o   یجب على مشغلي المركبات ارتداء غطاء الوجھ كلما كان ھناك شخص آخر في المركبة معھم، إال إذا كان

یجب على العمالء والركاب اآلخرین أیضاً ارتداء غطاء الوجھ عندما   ال یمكنھم القیام بذلك ألسباب طبیة.
 یكونوا في المركبة. 

o یلي عند اختیار غطاء للوجھ:  فكر فیما 
  .ارتِد غطاًء للوجھ یغطي أنفك وفمك بإحكام بدون النزول لألسفل  
 .ال تستخدم غطاء الوجھ بصمام الزفیر ألنھ یسمح لھواء الزفیر غیر المرشح بالھروب 
  استخدم غطاًء للوجھ بطبقتین أو ثالثة من القماش المحبوك بإحكام لمنع مرور الھواء غیر

 ن خاللھ بشكل أفضل. المرشح م
  یمكن أن یوفر لك ارتداء غطاءین للوجھ (غطاء للوجھ مصنوع من القماش فوق كمامة لالستخدام

لمرة واحدة) حمایة إضافیة لك ولآلخرین عن طریق زیادة عدد طبقات المواد وجعل غطاء 
  How to Wear"  بخصوص NYCأنظر توجیھات إدارة الصحة في  الوجھ مثبت بإحكام.

Two Face Coverings(كیف ترتدي غطائین للوجھ) ".  كما ویمكن للموظفین التفكیر
 . KN95باستخدام كمامة أعلى جودةً مثل كمامة 

o  عن غطاء الوجھ، انظرللحصول على المزید من المعلومات  "FAQ About Face Coverings "
  .)(األسئلة المتكررة عن أغطیة الوجھ

  
  مارس النظافة الشخصیة الصحیة. •

o  ثانیة على األقل، خاصة بعد التعامل مع النقود أو حقائب  20والصابون لمدة اغسل یدیك كثیًرا بالماء
استخدم مطھر الیدین المحتوي على الكحول إذا لم یكن  الركاب أو تنظیف أنفك، أو السعال، أو العطس.

 الماء والصابون متاحین.
o .یك.ال تستخدم ید قُم بتغطیة فمك وأنفك بمندیل أو بذراعك عند العطس أو السعال  
o .احرص على وجود منادیل ومعقم یدین في مركبتك من أجل الركاب 
o .قلل من التعامل مع النقود وبطاقات االئتمان. شجع خیارات الدفع بدون لمس  
o .ال تلمس عینیك أو أنفك أو فمك بأیٍد غیر مغسولة 
o  األشیاء للركاب.ال تقم بالمصافحة باألیدي أو تقدیم المیاه المعبأة أو العلكة أو غیرھا من  

  
 ). COVID-19قُم بإجراء اختبار مرض (

من المھم أن یقوم األشخاص الذین یتعاملون مع آخرین خارج المنزل أن یخضعوا لالختبار بشكل منتظم، حتى لو لم  •
وھذا مھم خصوصاً لألشخاص الذین یعملون في وظائف ال یمكن المحافظة فیھا على تباعد   تظھر علیھم أعراض.

 أقدام، مثل مشغلي االمركبات.   6لمسافة 
تقدم العدید من المواقع اختباًرا بدون   للعثور على موقع لالختبار.  nyc.gov/covidtestیرجى زیارة الرابط  •

 تكلفة.

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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  خاص إجراء االختبار إذا كنت:من المھم بشكل  •
o تظھر علیك أعراض  
o ) كنت على اتصال وثیق بشخص تم تشخیص إصابتھ بمرضCOVID-19  أو ظھرت علیھ أعراض (

  )COVID-19مرض (
o كنت مؤخًرا ضمن تجمع كبیر  
o ) كنت تخطط لزیارة شخص معرض لخطر اإلصابة بمرضCOVID-19شدید (  

  
  بشكل روتیني.قُم بتنظیف وتطھیر مركبتك 

انتبھ بشكل خاص إلى األسطح واألشیاء التي غالبًا ما یلمسھا الركاب، مثل مقابض األبواب وأزرار النوافذ واألقفال   •
امسح األسطح التي تلمسھا أنت كثیًرا،  وآالت دفع المال ومساند األذرع ووسائد المقاعد وأحزمة األمان ومشابكھا.

  الرادیو وذراع تشغیل مؤشرات الدوران وحامالت األكواب.مثل عجلة القیادة وأزرار  
قم بإزالة األوساخ المرئیة والسخام أوالً، ثُم استخدم منتجات مطھرة عادیة مناسبة للسطح (على سبیل المثال: مبیّض  •

ات أكثر تكون المطھر أو بیروكسید أو المنتجات متعددة األغراض التي تحتوي على الكحول) إلزالة معظم الجراثیم.
 إقرأ اإلرشادات المكتوبة على ملصقات منتجات التنظیف والتطھیر وقُم باتباعھا. فعالیة على األسطح النظیفة.

تخلص من   قم بارتداء قفازات لالستعمتال لمرة واحدة وأي معدات واقیة مناسبة أخرى عند التنظیف والتطھیر. •
فوًرا بالصابون والماء أو استخدم مطھًرا للیدین یحتوي على   القفازات في سلة المھمالت بعد االستخدام واغسل یدیك

 الكحول في حالة عدم توفر الصابون والماء.
 اترك أبواب المركبة مفتوحة أثناء التنظیف والتطھیر. •
  انتظر حتى تجف جمیع األسطح قبل استقبال الركاب. •
  nyc.gov/health/coronavirusلمعرفة المزید من المعلومات عن التنظیف والتطھیر، تفضل بزیارة  •

Health Care -General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non"  وابحث عن
 Settings  " (إرشادات التنظیف/التطھیر العامة في غیر أماكن الرعایة الصحیة)  على صفحة  "Guidance 

for Businesses and Schools(إرشادات لألعمال التجاریة) ". 
  

  من المھم أن نفصل الحقائق عن المخاوف وأن نحذر من استخدام الوصمة ضد اآلخرین.
من غیر القانوني  ) لیست عذراً لنشر العنصریة والتمییز.COVID-19لطوارئ العامة بسبب مرض (إن حالة ا  •

 التمییز ضد الركاب أو الركاب المحتملین بسبب العرق أو دولة المنشأ أو الھویات األخرى.
إذا كنت تتعرض للمضایقة أو التمییز ضدك بسبب عرقك أو بلدك األصلي أو ھویاتك األخرى، فاتصل بلجنة   •

" (حقوق اإلنسان) أو عن طریق زیارة  human rightsوقُل "  311نیویورك لحقوق اإلنسان باالتصال برقم 
yc.gov/cchrn  " والنقر علىReport Discrimination.(اإلبالغ عن التمییز) "  

  
  اعتِن بنفسك وبعائلتك.

 صعوبة النوم.إنھ من الطبیعي الشعور بالحزن أو القلق أو االرتباك أو التعرض ألعراض أخرى من الضیق، مثل  •
 لتخفیف الضغوط وإدارة الموقف، حاول أن تبقى إیجابیًا وركز على نقاط القوة.

استمتع باألجواء في الخارج ومارس بعض التمارین الریاضیة ولكن تذكر اتباع إجراءات الوقایة المھمة المدرجة   •
 ).  COVID-19أعاله لوقف انتشار مرض (

للحصول على أدوات عبر    nyc.gov/nycwellالتطبیقات) على " (مكتبة App Libraryتفضل بزیارة "  •
  اإلنترنت لمساعدتك في إدارة صحتك.

أیام في األسبوع   7ساعة في الیوم و 24دعم مجاني للصحة النفسیة، متاح على مدار  :)NYC Wellخدمة ( •
عبر اإلنترنت على  دردش ، أو 888-692-9355اتصل برقم الھاتف  لالستشارات واإلحاالت الموجزة.

nyc.gov/nycwell . 
یتوفر  :)NYSإلى  ) التابع COVID-19بشأن مرض ( العاطفيخط المساعدة للدعم (خط المساعد الھاتفیة  •

  8، بین الساعة  844-863-9314اتصل برقم الھاتف  ن لالستماع والدعم واإلحالة إذا لزم األمر.مھنیین مدربی
  مساًء، في أي یوم من أیام األسبوع. 10صباحاً و الساعة 

• :NYC Health + Hospitals   تقدم الرعایة لسكان نیویورك، بغض النظر عن حالة الھجرة أو حالة التأمین أو
 . 311أو 4692-692-844 اتصل برقم   الدفع.القدرة على 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
http://nyc.gov/nycwell
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  للحصول على مزید من المعلومات:

 للحصول على معلومات عن مرض nyc.gov/health/coronavirusیرجى زیارة الرابط  •
 )COVID-19 .( 

الملصقات  وراجع الصفحة اإللكترونیة بخصوص nyc.gov/health/coronavirus تفضل بزیارة •
  یمكنك تعلیقھل للركاب في المقعد الخلفي .لمعرفة اإلشارات التي  والمنشورات

 
 

 3.5.21     بتغییر التوصیات مع تطور الموقف.  NYCقد تقوم إدارة الصحة في 

http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page

	مرض (COVID-19): إرشادات عامة لسائقي المركبات
	تذكر هذه الإجراءات الوقائية المهمة لوقف نقل مرض (COVID-19)، حتى إذا كنت أنت أو صاحب العمل أو الركاب قد حصلتم على لقاح مرض (COVID-19):
	قُم بإجراء اختبار مرض (COVID-19).
	قُم بتنظيف وتطهير مركبتك بشكل روتيني.
	من المهم أن نفصل الحقائق عن المخاوف وأن نحذر من استخدام الوصمة ضد الآخرين.
	اعتنِ بنفسك وبعائلتك.
	للحصول على مزيد من المعلومات:


