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 گرانی: از خودتان و دورکیویبه پارک و سواحل در شهر ن رفتن
 دیکن محافظت COVID-19برابر  در

 

در  د،یرویم رونیب یهواخور یبرا یوقت. کند کمک شما جسم و روح سالمت حفظ به تواندیم منظم یک یزیف تیفعال
 .دیانجام ده یشتریب یاطیمهم است که اقدامات احت COVID-19 ریگعالم  یماریدار بدوران ادامه 

 
 کرد:  دیرا مشاهده خواه  گرانیکمک به محافظت از خودتان و د یبرا یدر ادامه نکات 

 

 .دیساحل نرو ای. به پارک دیبمان خانه در دیهست ماریب اگر

  14 تا دو نیب است ممکن عالئم. اندکرده گزارش را  عالئم از یاگسترده مجموعه  ،COVID-19افراد مبتال به   •
 .شوند ظاهر روسیو معرض در گرفتن قرار  از پس روز

 است:  ریشده شامل موارد زگزارش  جیرا یهانشانه  •
o   سرفه 
o  تنفس در یدشوار ای نفس یتنگ 
o تب 
o  لرز 

o یعضالن درد 
o درد  گلو 
o به ییایبو و ییچشا حس دادن دست از 

 یتازگ

ترک  یحیتفر یهاتیفعال یخانه را برا دیممکن است مبتال باشند، نبا ایمبتال هستند  COVID-19که به  ی افراد •
 کنند.

و مطلب  دیمراجعه کن nyc.gov/health/coronavirusبه صفحه  شتر،یکسب اطالعات ب یبرا  •
«Symptoms and What to Do When Sick»  انجام یماریب صورت  در دیبا که یاقدامات و)عالئم 
 .دینیبب را( دیده

 

 .هستند تانخانه کینزد که دیبرو باز یفضاها ریسا ای هاساحل ها،پارک به

 نیمبتالست. ا COVID-19که به  شودی م یاحتمال برخورد شما با فرد شیباعث افزا یطوالن یهامسافت یط •
 .شودیم هاابانیو در خ  یحمل و نقل عموم لیازدحام در وسا جادیباعث ا نیکار همچن

 

 .دیکن حفظ را خود فاصله

 ای ساحل از قسمت آن د،یستین کار نیا  انجام به قادر اگر. دیکن تیرعا گرانید و خود نیب را یفوت 6 حداقل فاصله  •
 .دیکن ترک را پارک

 

 .دیکن استفاده صورت پوشش از

  را  شما دهان و ینیب یرو که است یروسر ای سر دستمال مانند ی ا پارچه ای یکاغذ پوشش کی صورت پوشش •
 یصورت روش  یها. استفاده از پوششاست شده کسیف صورت یرو یخوب به و دهد یم پوشش کامل طور به

 است. یماریکاهش انتقال ب یساده اما مهم برا

را   یفوت 6فاصله حداقل   توانندیاز خانه هستند و نم رونیب یسال سن دارند، وقت 2از  شیکه ب ورکیوین نیساکن  •
 کنند، ملزم به استفاده از پوشش صورت هستند. تیرعا گرانیبا د

 nyc.gov/facecoverings :دیکن مراجعه صفحه نیا به صورت، پوشش درباره شتریب اطالعات کسب یبرا •
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 .دیکن تیرعا را یشخص بهداشت 

  در صابون و آب یوقت ای دییبشو هیثان 20 مدت  به حداقل بار هر صابون و آب با  زود به زود  را خود یهادست •
 .دیکن استفاده دست یالکل کننده یضدعفون ماده کی از نبود، دسترس

  کار نیا یبرا خود یها دست از. دیبپوشان خود  نیآست ای دستمال با را خود ینیب و دهان  عطسه ای سرفه هنگام •
 .دینکن استفاده

 .دینده دست گرانید با •

 ها.درها و نرده رهیمانند دستگ د،یاجتناب کن شوندی لمس م ادیکه ز یبا سطوح یرضروریاز تماس غ  •

و مطلب  دیمراجعه کن nyc.gov/health/coronavirusبه صفحه  شتر،یکسب اطالعات ب یبرا  •
«Prevention and Groups at Higher Risk» را( شتریب خطر معرض در یهاگروه و یریشگ ی)پ 
 .دینیبب

 

 .دینکن تجمع ها گروه در

  از که دیگذرانیم  وقت یافراد با وقت هر. تانخانواده یاعضا با مگر د،یکن یخوددار  گرانید با یدورهم از •
 .دیکن حفظ آنها با را یفوت  6 حداقل فاصله ستند،ین شما خانواده ی اعضا

 .دی نگذار یباز قرار کودکان یبرا •
 

 .دیشرکت نکن افتهیسازمان یهادر ورزش 

که خطر  رد،یاز هم قرار بگ  کیدر فاصله نزد دیمانند فوتبال و بسکتبال، ورزشکاران با یگروه یهاورزش در •
 . دهدی م شیرا افزا COVID-19مواجهه آنها با 

 
 .دینکن شنا ورکیوین شهر سواحل در

 کوتاه زمان مدت  یبرا نشستن و دنیدو ،یروادهیپ. هستند بسته شنا یبرا حاضر حال در ورکیوین شهر سواحل •
 .است مجاز

 

 متداول  سواالت
 

 باز هستند؟ ورکیویشهر ن یهاپارک ایآ 
   :دیکن مراجعه صفحه نیا به شتر،یب اطالعات کسب یبرا. بله

 guide/coronavirus-safety-and-nycgovparks.org/about/health 
 

 هستند؟ باز ورکیوین شهر سواحل ایآ
 تا .است مجاز کوتاه مدت  یبرا نشستن و دنیدو ،یروادهیپ. هستند بسته شنا یبرا حاضر حال در ورکیوین شهر واحلس
 که وقت هر. دیکن حفظ ستین شما خانواده از  یعضو  که یفرد  هر با را یفوت 6 حداقل فاصله  است، ممکن که ییجا
 نیا شتر،بهیکسب اطالعات ب یبرا .است یاجبار صورت پوشش داشتن د،یکن حفظ گرانید  با را  یفوت 6  فاصله دیتوانینم

  :دیصفحه مراجعه کن
guide/coronavirus-safety-and-nycgovparks.org/about/health 

 

 هستند؟ باز( NYS) ورکیوین التیا سواحل ایآ

 ورک،یوین شهر پوشش از خارج  سواحل. کند باز را سواحل از  یبعض ،یم 22 جمعه روز در دارد قصد ورکیوین التیا
 به شتر،یب اتیجزئ از اطالعات یبرا. داشت خواهند تیفعال افتهی شیافزا یاطیاحت اقدامات با و کمتر ای تیظرف% 50 با
 parks.ny.gov/covid19 :دیکن مراجعه نجایا

 

 هستند؟ باز ورکیوین شهر یاستخرها ایآ 
 .هستند بسته ورکیوین التیا و شهر یعموم یاستخرها. ریخ
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https://www.nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus
https://www.nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus
https://parks.ny.gov/covid19


3 

 

 هستند؟ باز ورکیوین شهر یباز یهانیزم ایآ
 .هستند بسته هیثانو اطالع تا ورکیوین شهر یباز یهانیزم. ریخ

 

 م؟یکن چه دیبا م،یباش یعموم نقل و حمل لیوسا از استفاده به ملزم آزاد، یفضا در تیفعال کی محل به دنیرس یبرا اگر
حمل و نقل  لیهمه انواع وسا یتان هستند. برابه خانه کیکه نزد دیبرو یها و سواحلکه ممکن است، به پارک ییجا تا

با   یفوت 6مانند حفظ فاصله حداقل   د،یعمل کن COVID-19از  یریشگیپ یعموم یاطیمطابق با اقدامات احت ،یعموم
  ای «ی»اشتراک ی)که با عنوان سفرها یگروه یها. سفرهابهداشت دست تیاستفاده از پوشش صورت و رعا گران،ید

 باشند. یشوند( ممنوع م یشناخته م «ی»چندگروه
 

 داشته باشم؟  ویدر پارک باربک توانمیم ایآ 
  همراه را خودتان یدنیآشام و غذا. هستند بسته کردن، لیگر مخصوص یهامکان و بوده ممنوع ویباربک  و یدورهم

  از اطالع یبرا. دیکن استفاده آن از نبود، موجود صابون و آب که یوقت تا دست کننده یضدعفون  ماده اضافه به د،یاوریب
 :دیکن مراجعه صفحه نیا به شتر،یب اتیجزئ

 guide/coronavirus-safety-and-nycgovparks.org/about/health 
 

 کنم؟ ورزش پارک در توانمیم ایآ
 با ای ییتنها به کردن ورزش که  یحال در. هستند ورزش و یروادهیپ یبرا یعال  یمحل ورکیوین شهر یهاپارک. بله

 مجاز( فوتبال و بال سافت ،ییکایآمر فوتبال بسکتبال،)مانند  یگروه یهاورزش انجام ندارد، یمشکل خانواده ی اعضا
  و رفتن  راه دن،یدو موقع گرانید از  یفوت 6  حداقل فاصله حفظ جمله از د،یکن تیرعا را یک یزیف یگذارفاصله . ستین

 .یسواردوچرخه 
 

 سگم را به پارک ببرم؟ توانمیم ایآ 
  نیقوان همه .است  آزاد ورزش و یهواخور یبرا ورکیوین شهر یهاپارک به یخانگ  واناتیح صاحبان  و سگ ورود. بله

 یهامحوطه. دیکن حفظ را گران ید از یفوت 6 فاصله  د،یبری م رونیب را خود سگ یوقت. کنندیم صدق همچنانقالده -بدون
 :دیکن مراجعه صفحه نیا شتر،بهیب اتیجزئ از اطالع یبرا. هستند لیتعط یثانو اطالع تا هاسگ دنیدو

guide/coronavirus-safety-and-nycgovparks.org/about/health 

 

 منابع

 :دیکن مراجعه صفحه  نیا به ورک،یوین شهر یهاپارک خدمات درباره شتریب اطالعات کسب یبرا •
guide/coronavirus-safety-and-nycgovparks.org/about/health   

 :دیکن مراجعه صفحه  نیا به ورک،یوین التیا یهاپارک خدمات درباره شتریب اطالعات کسب یبرا •
parks.ny.gov/covid19 

 :دیکن مراجعه صفحه  نیا به ،یحیتفر یهامکان و پارک به رفتن موقع شتریب یهاییراهنما از اطالع یبرا  •
coping/visitors.html-life-ncov/daily-cdc.gov/coronavirus/2019 

 
 
 5.22.20   دهد.       ر ییها را تغ هیو تحول اوضاع، توص  رییممکن است در صورت تغ ورکی وی بهداشت شهر ن اداره  
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