
 
 
 

Farsi (Persian)  

 آنچھ کسب و کارھای تولیدی باید بدانند: بازگشایی شھر نیویورک
 

) بھ معیارھای کلیدی تعیین شده از سوی نھاد بھداشت عمومی رسیده است کھ بھ آن اجازه  NYCحاال کھ شھر نیویورک (
کسب و کارھای تولیدی  توانند فعالیت خود را از سر بگیرند.می کسب و کارھای تولیدیبازگشایی شود،  فاز اولدھد وارد می

اند، باید شوند و کسب و کارھای تولیدی کھ بھ عنوان کسب و کار ضروری مشغول بھ کار بودهھ تازگی بازگشایی میکھ ب
 مطابق با قوانین جدید عمل کنند.

 
 Reopening New York City: Frequentlyاً «لطف برای دریافت پاسخ درباره سؤاالت کلیدی مربوط بھ بازگشایی، 

Asked Questions « )را بخوانید. ھمھ سؤاالت مرتبط نیستند، اما امیدواریم  )بازگشایی شھر نیویورک: سؤاالت متداول
اداره بھداشت و سالمت  COVID-19وکارھای صفحھ کسب کمک کنند الزامات جدید را اجرا کنید. این سؤاالت بھ شما

اضطراری بھداشت عمومی ابزارھا و اطالعات بیشتری را برای بازگشایی و تداوم فعالیت در طول شرایط  NYCروانی 
COVID-19 دھد. در اختیار شما قرار می 

 
و بھترین  COVID-19سر بزنید. از آنجایی کھ ما درباره  nyc.gov/health/coronavirusبرای دریافت اخبار جدید بھ  

کنیم، ممکن است الزامات شھر و ھا برای کاھش انتقال آن و ایمن نگھ داشتن ساکنین نیویورک اطالعات جدیدی کسب میروش
 ایالت تغییر کنند.

 
 خاطر داشتھ باشید: بھ  COVID-19این چھار اقدام اساسی را برای جلوگیری از انتقال 

اگر بیمار ھستید در خانھ بمانید، مگر اینکھ قصد داشتھ باشید برای دریافت خدمات   اگر بیمار ھستید در خانھ بمانید:  •
 ) و انجام سایر کارھای ضروری از خانھ خارج شوید.COVID-19پزشکی ضروری (ازجملھ آزمایش 

 فوت فاصلھ بگیرید. 6از دیگران حداقل   گذاری فیزیکی:فاصلھ  •
خود محافظت کنید. ممکن است بدون داشتن عالئم، عامل سرایت  از اطرافیان  از پوشش صورت استفاده کنید:  •

کنید، بیماری را انتقال دھید. استفاده از پوشش صورت  بیماری باشید و وقتی سرفھ، عطسھ یا حتی صحبت می
 کمک کند. COVID-19تواند بھ کاھش انتشار می

و صابون بشویید یا اگر بھ آب و صابون  ھای خود را زود بھ زود با آب دست ھا را رعایت کنید:بھداشت دست  •
شوند را  کننده برپایھ الکل تمیز کنید؛ سطوحی کھ زیاد لمس میھای خود را با ماده ضدعفونی دسترسی ندارید، دست

ھای نشستھ اجتناب کنید؛ و موقع سرفھ یا عطسھ با بازو جلوی  مرتب تمیز کنید؛ از دست زدن بھ صورتتان با دست
 ھا.شانید، نھ با کف دستصورت خود را بپو

 
اگرچھ ممکن است بتوانید محل کارتان را در صورت پیروی از مراحل زیر بازگشایی کنید، اما بھترین راه برای کاھش شیوع 

COVID-19 توانیم انتقال و محافظت از کارمندان ادامھ روال کار از خانھ تا حد ممکن است. با یکدیگر میCOVID-19 
 کاھش دھیم.  NYCرا در 

 
 وکارم انجام دھم؟  از لحاظ قانونی چھ کارھایی را باید برای بازگشایی کسب

 
 مراحل الزم پیش از بازگشایی

 طراحی کنید و آن را در محل کارتان نصب کنید. برنامھ ایمنییک  •
داند کھ  ایالت الزم می کنید.را بخوانید و تأیید کنید کھ از آن پیروی می )NYSھای ایالت نیویورک (دستورالعمل  •

ھا را اجرا خواھید  اید و آنھای ویژه صنعت را کھ ایالت صادر کرده است مرور و درک کردهتأیید کنید دستورالعمل
 توانید فرم تأیید را در نشانی زیر پر کنید: کرد. می

affirmation-forward-yforms.ny.gov/s3/n . 
 

 8.19.20            ھا را تغییر دھد.ممکن است در صورت تغییر و تحول اوضاع توصیھ  NYCاداره بھداشت 

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/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-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/ManufacturingMasterGuidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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