การเข้ าใช้ บริการสวนสาธารณะและชายหาดในเมืองนิวยอร์ ก:
ป้องกันตัวคุณเองและคนอื่นจากโรคโควิด-19
การกาลังกายอย่างสม่าเสมอช่วยให้ร่างกายและจิตใจของคุณแข็งแรง เมื่อคุณออกมาเสี่ ยงภัยนอกบ้านเพื่อสู ดอากาศบริ สุทธิ์
เป็ นเรื่ องสาคัญที่คุณต้องมีการป้องกันตัวเพิ่มเนื่องจากการระบาดใหญ่โควิด-19 ที่ยงั คงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นี่คือคาแนะนาบางอย่างที่จะช่วยป้องกันตัวคุณเองและคนอื่น
อยู่บ้านหากคุณรู้สึกป่ วย: อย่าไปสวนสาธารณะหรื อชายหาด
• คนที่เป็ นโรคโควิด-19 มีรายงานว่ามีอาการกว้างมาก โดยอาจเริ่มมีอาการได้ ต้งั แต่ วันที่ 2-14
หลังจากสัมผัสกับเชื้อไวรัสนี้
• อาการแสดงของโรคที่ได้รับการรายงานว่าพบบ่อย ได้แก่:
o ไอ
o ปวดกล้ามเนื้อ
o หายใจไม่อมิ่ หรื อหายใจลาบาก
o เจ็บคอ
o ไข้
o สู ญเสี ยการรับรสและการดมกลิ่นที่เพิ่งเป็ น
o หนาวสั่น
• คนที่เป็ นหรื ออาจจะเป็ นโรคโควิด-19 ไม่ควรออกนอกบ้านเพื่อไปทากิจกรรมสันทนาการ
• สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาดูที่ nyc.gov/health/coronavirus และมองหา “Symptoms and What to Do When Sick”
(อาการและสิ่ งที่ตอ้ งทาเมื่อป่ วย)
ใช้ บริการสวนสาธารณะ, ชายหาด หรื อพื้นที่เปิ ดอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้บ้าน
• การเดินทางเป็ นระยะทางไกล ๆ สามารถเพิ่มความเสี่ ยงที่จะเข้าไปสัมผัสกับผูท้ ี่เป็ นโรคโควิด-19
และยังเพิ่มความแออัดให้กบั การขนส่งสาธารณะและถนน
รักษาระยะห่ างของคุณ
• รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุตระหว่างตนเองและผูอ้ ื่น ถ้าคุณไม่สามารถทาได้
ให้ออกจากชายหาดหรื อสวนสาธารณะบริ เวณนั้น
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ใส่ ผ้าปิ ดหน้ า
• ผ้าปิ ดหน้าหมายถึงสิ่ งที่สามารถปกปิ ดจมูกและปากของคุณอย่างมิดชิด ซึ่งอาจเป็ นได้ท้งั กระดาษหรื อผ้า เช่น
ผ้าผูกผมหรื อผ้าพันคอ ผ้าปิ ดหน้าเป็ นวิธีที่ง่ายแต่มีความสาคัญในการลดการติดต่อของโรค
• ชาวนิวยอร์กที่มีอายุต้งั แต่ 2
ปี ขึ้นไปมีความจาเป็ นต้องใส่ผา้ ปิ ดหน้าเมื่อออกจากบ้านถ้าไม่สามารถรักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุตจากคนอืน่ ได้
• สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้าปิ ดหน้ากรุ ณาดูที่ nyc.gov/facecoverings
รักษาสุ ขอนามัยส่ วนตัว
• ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าทุกครั้งนานอย่างน้อย 20 วินาทีทุกครั้ง
หรื อใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่มือซึ่งมีแอลกอฮอล์เป็ นส่วนประกอบในกรณีที่ไม่มีสบู่และน้ า
• ปิ ดปากและจมูกของคุณด้วยทิชชูหรื อแขนเสื้ อเมื่อคุณจามหรื อไอ อย่าใช้มือ
• อย่าจับมือ
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวที่ตอ้ งมีการสัมผัสบ่อย ๆ โดยไม่จาเป็ นเช่นลูกบิดประตู หรื อราวจับต่าง ๆ
• สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาดูที่ nyc.gov/health/coronavirus และมองหา “Prevention and Groups at Higher Risk”
(การป้องกันและกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู ง)
อย่ารวมกลุ่มกัน
• หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกับผูอ้ ื่นยกเว้นสมาชิกที่อยูร่ ่ วมบ้าน เมื่อไหร่ ก็ตามที่ใช้เวลาร่ วมกับคนที่ไม่ได้อยูร่ ่ วมบ้านกัน
ให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุต
• อย่านัดเด็ก ๆ มาเล่นด้วยกัน
อย่าเข้ าร่ วมการจัดกิจกรรมกีฬา
• กีฬาที่เล่นเป็ นกลุ่มเช่นซอคเกอร์ หรื อบาสเกตบอล
ที่จาเป็ นต้องให้นกั กีฬาอยูใ่ กล้กนั จะทาให้เพิ่มความเสี่ ยงในการสัมผัสกับโควิด-19
อย่าว่ายน้าที่ชายหาดเมืองนิวยอร์ ก
• ขณะนี้ชายหาดเมืองนิวยอร์กไม่เปิ ดให้ว่ายน้ า อนุญาตให้เดิน, วิ่ง หรื อนัง่ เล่นระยะสั้น ๆ
คาถามที่พบบ่ อย
สวนสาธารณะเมืองนิวยอร์ กเปิ ดหรื อไม่ ?
เปิ ด สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาดูที่ nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus
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ชายหาดเมืองนิวยอร์ กเปิ ดหรือไม่ ?
ขณะนี้ชายหาดเมืองนิวยอร์กไม่เปิ ดให้ว่ายน้ า อนุญาตให้เดิน, วิ่ง หรื อนัง่ เล่นระยะสั้น ๆ โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 6
ฟุตจากใครก็ตามที่ไม่ใช่สมาชิกที่อยูร่ ่ วมบ้านทุกเมื่อที่ทาได้
ควรนาผ้าปิ ดหน้าไปและใส่ทุกครั้งเมื่อคุณไม่สามารถรักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุตจากคนอื่นได้ สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม
กรุ ณาดูที่ nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus
ชายหาดรัฐนิวยอร์ ก (NYS) เปิ ดหรื อไม่ ?
รัฐนิวยอร์กจะเปิ ดชายหาดนอกเมืองนิวยอร์กเป็ นบางหาดในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม
โดยชายหาดนอกเมืองนิวยอร์กจะเปิ ดบริ การเพียงแค่ 50% หรื อน้อยกว่าและมีการป้องกันที่เข้มงวดกว่า สาหรับรายละเอียด
กรุ ณาดูที่ parks.ny.gov/covid19
สระว่ายน้าเมืองนิวยอร์ กเปิ ดหรื อไม่ ?
ไม่ สระว่ายน้ าทั้งของเมืองและรัฐนิวยอร์กปิ ดให้บริ การ
สนามเด็กเล่นเมืองนิวยอร์ กเปิ ดหรื อไม่ ?
ไม่ สนามเด็กเล่นเมืองนิวยอร์กปิ ดจนกว่าจะมีประกาศเพิม่ เติม
คุณควรทาอย่างไรถ้ าจาเป็ นต้องใช้ บริการขนส่ งสาธารณะเพื่อไปทากิจกรรมกลางแจ้ ง?
ถ้าทาได้ ให้ใช้บริ การสวนสาธารณะและชายหาดที่ใกล้บา้ นคุณ
สาหรับการใช้บริ การขนส่งทุกชนิดให้ปฏิบตั ิตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน
โรคโควิด-19 ทัว่ ไป เช่นรักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุตจากคนอืน่ , ใส่ผา้ ปิ ดหน้า และรักษาสุ ขอนามัยของมือ
ไม่อนุญาตให้เดินทางเป็ นกลุ่ม (หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าการเดินทาง “ร่ วม” หรื อ “แชร์”)
ฉันสามารถปิ้ งย่างอาหารในสวนสาธารณะได้ หรื อไม่ ?
ไม่อนุญาตให้รวมกลุ่มหรื อปิ้ งย่างอาหาร และบริ เวณปิ้ งย่างอาหารก็ปิดเช่นกัน ให้พิจารณานาอาหารและน้ ามาเอง
รวมทั้งนาน้ ายาทาความสะอาดมือมาด้วยเพื่อใช้เมื่อไม่มีน้ าและสบู่ให้ใช้ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาดูที่
nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus
ฉันสามารถออกกาลังกายในสวนสาธารณะได้ หรื อไม่
ได้ สวนสาธารณะเมืองนิวยอร์กเป็ นสถานที่ซ่ ึงเหมาะสมมากในการเดินและออกกาลังกาย
การออกกาลังกายตามลาพังหรื อกับสมาชิกที่อยูร่ ่ วมบ้านนั้นสามารถทาได้ แต่ไม่อนุญาตให้เล่นกีฬาเป็ นทีม (เช่น บาสเกตบอล,
ฟุตบอล, ซอฟต์บอล หรื อซอคเกอร์) โดยรักษาระยะห่างทางกาย รวมทั้งการอยูห่ ่างจากคนอื่นอย่างน้อย 6 ฟุตขณะวิ่ง, เดิน
หรื อขีจ่ กั รยาน
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ฉันสามารถพาสุ นขั ไปสวนสาธารณะได้ หรื อไม่?
ได้ สวนสาธารณะเมืองนิวยอร์กเปิ ดให้สุนขั และเจ้าของสามารถสู ดอากาศบริ สุทธิ์และออกกาลังกายได้
กฎการไม่ใช้สายจูงทั้งหมดยังคงใช้ปฏิบตั ิอยู่ เมื่อคุณพาสุ นขั มาเดินให้รักษาระยะห่าง 6 ฟุตจากคนอื่นเสมอ
บริ เวณสาหรับสุ นขั วิ่งยังคงปิ ดจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาดูที่ nycgovparks.org/about/health-andsafety-guide/coronavirus
แหล่งให้ บริการ
• สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริ การสวนสาธารณะเมืองนิวยอร์ก กรุ ณาดูที่ nycgovparks.org/about/health-andsafety-guide/coronavirus
• สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริ การสวนสาธารณะรัฐนิวยอร์ก กรุ ณาดูที่ parks.ny.gov/covid19
• สาหรับคาแนะนาเมื่อไปสวนสาธารณะและสถานที่ให้บริ การสันทนาการต่าง ๆ กรุ ณาดูที่ cdc.gov/coronavirus/2019ncov/daily-life-coping/visitors.html

กรมอนามัยแห่ งเมืองนิวยอร์ กอาจเปลี่ยนแปลงคาแนะนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
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