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 إعادة فتح مدینة نیویورك: ما تحتاج مصانع البناء والتشیید إلى معرفتھ
 
  المرحلة األولىعالمة بارزة بالنسبة للصحة العامة والتي تسمح بالدخول في  اآلن ) قد حققتNYCحیث إن مدینة نیویورك ( 

مصانع البناء والتشیید التي سیتم إعادة فتحھا ومصانع البناء  إلى العمل. مصانع البناء والتشیید إلعادة الفتح، یمكن أن تعود
 امر رسمیة جدیدة.والتشیید التي كانت تعمل بوصفھا محل عمل أساسي یجب علیھا أن تتبع أو

 
 للحصول على إجابات لألسئلة الرئیسیة حول إعادة االفتتاح، یرجى قراءة  
  "Reopening New York City: Frequently Asked Questions ") لن   .)نیویورك: أسئلة شائعةمدینة إعادة فتح

 تطلبات الجدیدة. تحتويتكون جمیع األسئلة ذات صلة، ولكننا نأمل أن یساعدك ھذا في تنفیذ الم
على معلومات وأدوات إضافیة   NYCالصحة والسالمة العقلیة في  دارةالتابعة إل )COVID-19صفحة األعمال لمرض (

 ). COVID-19لعملیات إعادة الفتح والصیانة أثناء حالة الطوارئ الصحیة العامة لمرض (
 

للحصول على التحدیثات. قد تتغیر متطلبات المدینة والوالیة عندما   nyc.gov/health/coronavirusتفضل باالطالع على 
 ) وأفضل الطرق للحد من انتقال العدوى والحفاظ على سالمة سكان نیویورك.COVID-19نعلم المزید عن مرض (

 
 ): COVID-19ذكر اإلجراءات األربعة الرئیسیة لمنع انتقال مرض ( ت

ابق في المنزل إذا كنت مریًضا ما لم تغادر لتلقي الرعایة الطبیة األساسیة (بما في  ابق في المنزل إذا كنت مریًضا:  •
 أو غیرھا من المھمات األساسیة: (COVID-19)ذلك اختبار مرض 

 أقدام (حوالي مترین) على األقل من اآلخرین.  6ابق على بُعد مسافة  التباعد الجسدي:  •
ن تكون مصدًرا للعدوى دون أن تظھر علیك أعراض، وقد تنشر المرض  احِم من حولك. یمكن أ ارتداء غطاء للوجھ:  •

 ). COVID-19عند السعال أو العطس أو الكالم. یساعد غطاء الوجھ في تقلیل انتشار مرض (
اغسل یدیك كثیًرا بالماء والصابون أو استخدم معقم الیدین یحتوي على   تدرب على االلتزام بالنظافة الصحیة للیدین:  •

ذا لم یتوفر الماء والصابون. قم بتنظیف األسطح التي تلمسھا بانتظام بشكل متكرر. تجنب لمس وجھك بأیٍد غیر الكحول إ
 مغسولة. وقم بتغطیة أنفك أو فمك عند السعال أو العطس باستخدام ذراعك ولیس بیدیك.

 
ت التالیة، فإن أفضل طریقة للحد من انتشار على الرغم من أنك قد تكون قادًرا على إعادة فتح موقع عملك بمجرد أن تتبع الخطوا

) وحمایة الموظفین ھي االستمرار في العمل من المنزل قدر اإلمكان. معًا یمكننا الحد من انتقال مرض COVID-19مرض (
)COVID-19 في (NYC . 

 
 ما الذي یجب علّي أن أفعلھ إلعادة فتح محل عملي بشكل قانوني؟ 

 
 إعادة الفتحالخطوات المطلوبة قبل 

 وانشرھا في موقع عملك.  خطة أمان ضع  •
الوالیة تتطلب منك أن تؤكد أنك قد راجعت إرشادات  وتأكد من اتباعھا. )NYSإرشادات والیة نیویورك (اقرأ    •

 یمكنك ملء نموذج التأكید على الصناعات الصادرة عن الوالیة وفھمتھا وستنفذھا.
affirmation-forward-forms.ny.gov/s3/ny . 

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

https://forward.ny.gov/phase-one-industries
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ConstructionMasterGuidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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