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 أسئلة شائعة حول المباني السكنیة  ):COVID-19مرض (

 
للحصول على   ).COVID-19یقدم ھذا المستند إجابات لمالكي ومدیري المباني السكنیة على األسئلة الشائعة حول مرض (

  .nyc.gov/health/coronavirus ، تفضل بزیارة)COVID-19معلومات محدثة عن مرض (
 

) آمنة  COVID-19إن لقاحات مرض ( ).COVID-19العدید من سكان نیویورك مؤھلین للحصول على لقاح مرض ( 
) شدید ودخول  COVID-19ن اإلصابة بمرض (إن الحصول على اللقاح ھي الطریقة األكثر أھمیة لحمایة نفسك م وفعالة.

، تفضل بزیارة )COVID-19لمزید من المعلومات عن لقاحات مرض ( المستشفى والوفاة.
 nyc.gov/covidvaccine .جى زیارة لالطالع على قائمة كاملة بالمجموعات المؤھلة، یر
 nyc.gov/covidvaccinedistribution . إذا كنت مؤھالً، تفضل بزیارةvaccinefinder.nyc.gov   للعثور

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لتحدید موعد في أحد المواقع التي تدیرھا المدینة، فاتصل على   على موقع تلقیح وتحدید موعد.
 4692-829-877الرقم  

 
حتى إذا كنت أنت أو موظفیك أو السكان  -) COVID-19تذكر القیام بتلك اإلجراءات األربعة التالیة لمنع انتقال مرض (

  ):COVID-19صلوا على مطعوم مرض (لدیك قد ح
•  ً تابع حالتك الصحیة وابق في المنزل إذا كنت مریًضا باستثناء الخروج للحصول   :البقاء في المنزل إذا كنت مریضا

  ) واالحتیاجات األساسیة األخرى.)COVID-19اختبار مرض (على الرعایة الطبیة األساسیة (بما في ذلك 
  أقدام على األقل من اآلخرین. 6ابق على بُعد مسافة  بالتباعد الجسدي: التزم •
یمكن أن تكون مصدًرا للعدوى دون أن تظھر علیك أعراض، وقد تنشر   احِم نفسك ومن حولك. :ارتداء غطاًء للوجھ •

 ). COVID-19یساعد غطاء الوجھ في تقلیل انتشار مرض ( المرض عند السعال أو العطس أو الكالم أو التنفس.
اغسل یدیك كثیراً بالماء والصابون أو استخدم معقم للیدین یحتوي  حافظ على نظافة یدیك واتبع بروتوكوالت التنظیف: •

على الكحول إذا لم یتوفر الماء والصابون؛ وقُم بتنظیف األسطح التي تلمسھا بانتظام بشكل متكرر؛ وتجنب لمس  
 فك أو فمك عند السعال أو العطس باستخدام ذراعك ولیس بیدیك.وجھك بأیٍد غیر مغسولة؛ وقُم بتغطیة أن

 
 ) بین السكان والموظفین COVID-19حاالت مرض (

) المحتملة بین موظفي COVID-19للحصول على معلومات عن الفحوصات الصحیة وكیفیة التعامل مع حاالت مرض (
 What Employers Need to  :Workplace 19 Cases in the-COVID" المبنى، راجع

Know) 19"(حاالت مرض-COVID(في مكان العمل: ما یحتاج أصحاب العمل إلى معرفتھ (. 
 

  ) أو مخالطین.COVID-19مصابین بمرض (ماذا إذا كان موظفي المبنى 
) أو إذا كانت نتیجة فحصھم إیجابیة أو إذا  COVID-19ذّكر الموظفین بالبقاء في البیت إذا كانت لدیھم أعراض مرض (

اعرض  .  NYSالحجر الصحي بسبب السفر في    ) أو إذا كانوا ُعرضةً إلىCOVID-19خالطوا أشخاصاً مصابین بمرض (
فّكر في العثور  إجازات مدفوعة األجر وسیاسات إجازات مرنة للمساعدة على ضمان بقاء الموظفین في البیت عند الضرورة.

من متطوعین من سكان المبنى للمساعدة في أداء المھام، مثل توصیل الطرود  على موظفین احتیاطیین أو طلب المساعدة 
تأكد من تزوید الموظفین المؤقتین بالتعلیمات الخاصة بالتباعد التباعد الجسدي وأغطیة الوجھ   والتنظیف والتعقیم الروتیني.

  ).COVID-19ومعاییر السالمة األخرى الخاصة بمرض (
 

 ؟ )COVID-19ى إبالغ مسؤولي الصحة العامة إذا علموا بأن أحد السكان مصاب بمرض (ھل یتوجب على إدارة المبن
)، فلیس ھناك حاجة إلى اإلبالغ عن ذلك إلى المسؤولین COVID-19ال. إذا علمت بأن أحد السكان مصاب بمرض (

  الصحیین.
 

  )COVID-19مریًضا أو كانت نتیجة اختبار مرض (ھل ستُخِطر المدینة أصحاب المباني أو السكان إذا كان أحد السكان 
  لدیھ إیجابیة؟

أصحاب المباني أو السكان اآلخرین إذا كان أحد السكان مریًضا أو كانت نتیجة اختبار   NYCرقم لن تقوم إدارة الصحة في 
إجراء مقابلة مع جمیع األشخاص   NYC Test & Trace Corpsسیحاول برنامج  ) لدیھ إیجابیة.COVID-19مرض (

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-outdoor-activity.pdf
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إذا تم تحدید   ) لتحدید المخالطین المقربین الذین قد یكونوا عرضة للخطر.COVID-19الذین تم تشخیص إصابتھم بمرض (
 باالتصال بھم. Test & Trace Corpsمحتملین، فسیقوم برنامج موظفي المبنى أو السكان على أنھم مخالطین مقربین 

 
  التباعد الجسدي وأغطیة الوجھ

  ھل یتعین على موظفي المباني االلتزام بالتباعد الجسدي في العمل؟
اآلخرین كلما  أقدام على األقل عن   6نعم، یجب أن یمارس موظفو المبنى التباعد الجسدي، حیث یحافظون على وجود مسافة 

لتجنب التجمھر، حدد عدد األشخاص المسموح لھم بالصعود في المصاعد والمساحات المشتركة األخرى (مثل  أمكن ذلك.
شجع الناس على ركوب المصعد مع مجموعتھم الخاصة، أو صعود الدرج أو انتظار المصعد   غرفة الغسیل) في الوقت نفسھ.

  التالي.
 

  ارتداء غطاء وجھ في مكان العمل؟ھل موظفو المبنى ُملزمون ب
أقدام (حوالي مترین)   6یجب على موظفي المبنى ارتداء غطاء للوجھ في مكان العمل إذا لم یتمكنوا من الحفاظ على مسافة 

یجب أن یكون لدى الموظفین غطاء وجھ جاھز لالرتداء في حالة وجود شخص ما على مسافة أقل   على األقل من اآلخرین.
  أقدام. 6یمكنك طلب ارتداء الموظفین غطاء للوجھ حتى في حال إمكانیة الحفاظ على مسافة  أقدام منھم. 6من 

 
 فكر فیما یلي عند اختیار غطاء للوجھ: 

  ارتِد غطاًء للوجھ یغطي أنفك وفمك بإحكام بدون النزول لألسفل.  •
 مرشح بالھروب.ال تستخدم غطاء الوجھ بصمام الزفیر ألنھ یسمح لھواء الزفیر غیر ال •
استخدم غطاًء للوجھ بطبقتین أو ثالثة من القماش المحبوك بإحكام لمنع مرور الھواء غیر المرشح من خاللھ بشكل   •

 أفضل. 
یمكن أن یوفر لك ارتداء غطاءین للوجھ (غطاء للوجھ مصنوع من القماش فوق كمامة لالستخدام لمرة واحدة)  •

أنظر توجیھات   ة عدد طبقات المواد وجعل غطاء الوجھ مثبت بإحكام.حمایة إضافیة لك ولآلخرین عن طریق زیاد
(كیفیة ارتداء غطائین  "  How to Wear Two Face Coveringsبخصوص "  NYCإدارة الصحة في 

 . KN95كما ویمكن للموظفین التفكیر باستخدام كمامة أعلى جودةً مثل كمامة  للوجھ).
  

للحصول على المزید من المعلومات عن أغطیة الوجھ، بما في ذلك أنواع أغطیة الوجھ المالئمة، تفضل بزیارة 
snyc.gov/health/coronaviru  و ابحث عن"FAQ Face Coverings  األسئلة المتكررة بخصوص) "

  أغطیة الوجھ).
 

  ھل سكان المباني وزوارھا مطالبون بارتداء أغطیة الوجھ؟
المباني وزوارھا أو تشجیعھم بقوة على ارتداء أغطیة الوجھ كلما كانوا خارج شققھم، مثالً عندما یكونوا یجب مطالبة سكان 

یجب أن یقوم كل شخص بارتداء غطاء الوجھ عندما یكون   في الممرات والردھات وغرف الغسیل والمصاعد واألدراج.
ستثناء األطفال دون سن الثانیة واألشخاص الذین ال یمكنھم  أقدام (با 6خارج شقتھ إذا لم یكن بإمكانھ المحافظة على مسافة 

  طبیاً تحمل غطاء الوجھ).
 

  ھل تحتاج إدارة المبنى إلى توفیر أغطیة الوجھ لموظفي المبنى؟
یمكن  یجب على إدارة المبنى تزوید موظفي المبنى بأغطیة المبنى بدون تكلفة ویجب أن تتأكد من االحتفاظ بكمیة كافیة. نعم.

  لإلدارة السماح للموظفین بإحضار أغطیة الوجھ الخاصة بھم وارتدائھا إذا استوفت تلك األغطیة الحد األدنى من المعاییر.
 

  أقدام بینھم واآلخرین؟ 6إذا كان موظفو المبنى یرتدون أغطیة للوجھ، فھل یحتاجون إلى الحفاظ على مسافة 
أقدام بعیًدا   6یجب أن یبقى موظفو المبنى على األقل على مسافة  لتباعد الجسدي.استخدام أغطیة الوجھ ال یحل محل ا نعم.

  عن اآلخرین كلما أمكن ذلك.
 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
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  نظافة الیدین وبروتوكوالت التنظیف
  ما الذي یمكن لمالكي المباني والمدیرین وموظفي الصیانة القیام بھ لتشجیع النظافة الصحیة للیدین؟

الیدین في المساحات المشتركة بھا میاه جاریة نظیفة وصابون ومناشف ورقیة في جمیع  تأكد من أن أحواض غسل  •
  األوقات.

٪ في المساحات المشتركة 60وفّر معقمات للیدین تحتوي على الكحول بحیث تكون نسبة الكحول فیھا على األقل  •
اعد) وللموظفین لتشجیع النظافة  (على سبیل المثال، الردھات والحمامات وغرف الغسیل والمداخل والمخارج والمص

  الصحیة للیدین بین شاغلي المبنى.
تفضل بزیارة  علّق ملصقات غسیل الیدین في الحمامات والمناطق المشتركة األخرى. •

nyc.gov/health/coronavirus  والبحث عن "Posters and Flyers " (الملصقات والمنشورات) للعثور
" (ملصق غسل الیدین للبالغین) والمتوفر بعدة Wash Your Hands Poster for Adultsعلى ملصق " 

  لغات.
 

المباني تنظیف المساحات المشتركة، مثل الردھة أو الحمامات المشتركة أو غرف  كم مرة یجب على موظفي صیانة 
  الغسیل؟
 یجب على موظفي صیانة المباني إجراء التنظیف والتطھیر المنتظمین على األقل كل یوم.  •

o  ،ودرابزین  األشیاء المشتركة (مثل األدوات) واألسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر (مثل مقابض األبواب
الساللم، وأزرار المصاعد، ومفاتیح اإلضاءة، ومكاتب االستقبال، وأبواب القادوس، ولوحات الدفع والسحب، 

وصنادیق البرید والمعدات)، في األماكن التي یتردد علیھا الناس كثیًرا أو المساحات المشتركة (مثل الحمامات، 
 جب تنظیفھا وتطھیرھا بشكل متكرر.والردھات، والمصاعد، وغرف الغسیل، وغرف البرید) ی

Health -General Guidance for Cleaning and Disinfection for Nonبرجاء االطالع على "  •
Care Settingsللتنظیف والتطھیر في غیر أماكن الرعایة الصحیة) على   " (إرشادات عامة

nyc.gov/health/coronavirus   ،للحصول على مزید من المعلومات حول كیفیة تنظیف األسطح وتطھیرھا
  NYCإلضافة إلى نموذج سجل التنظیف لدعم االمتثال لمتطلبات وتعقیم أدوات التنظیف مثل المماسح واألقمشة، با

  .NYSو 
 

  األشغال العامة بالمباني
ما الخطوات التي یمكنني أن أتخذھا لحمایة موظفي   ؟)COVID-19(ھل یمكن لنظام التھویة أن یتسبب في نقل مرض 

  المبنى وغیرھم؟
ومع ذلك، فإن   ).COVID-19الذي یدخل إلى نظام التھویة سینقل مرض (األدلة الحالیة محدودة وال تشیر إلى أن الھواء 

حركة الھواء القویة عبر المساحات من وحدات تكییف الھواء أو مجاري الھواء أو المراوح (الشخصیة أو مراوح الغرفة) قد  
  أقدام.  6تحرك الرذاذ إلى ما یزید عن  

 
  یتناسب مع مساحتك:اتبع ھذه الخطوات لتحسین التھویة، بما 

 أدخل الھواء الخارجي لزیادة تدفق الھواء. •
o  .افتح النوافذ واألبواب قدر اإلمكان 

  رّكب حمایات للنوافذ حسبما یكون مالئماً.  -تأكد من أال تشكل النوافذ المفتوحة خطر السقوط 
o .استخدم مراوح السقف ومراوح النوافذ لتعزیز التھویة 

 واء إلى األماكن المشغولة إن أمكن. قم بزیادة إجمالي تدفق الھ •
o .في حال وجود مراوح عادم في الحمامات والمطابخ فتأكد من أنھا تعمل وتشتغل بكامل طاقتھا 
o  في حال وجود تدفئة مكانیكیة وتھویة ونظام تكییف ھواء 

 heating, ventilation and air conditioning, HVAC) فاسمح بدخول أكبر مقدار ممكن من (
 الھواء الخارجي إلى المساحات مع االخذ في االعتبار المحافظة على درجات حرارة داخلیة مریحة.

o  في حال وجود نظام تحكم بالتھویة حسب الحاجة)demand-control ventilation, DCV ( والذي یتحكم
الظروف الخارجیة  تلقائیاً وقد یوقف تدفق الھواء بناًء على درجة الحرارة وعدد الموجودین في الداخل أو

  األخرى فقم بتعطیلھ.
o  في حال عدم القدرة على الحصول على كمیة كافیة من الھواء النقي داخل الغرفة، ففكر في استخدام منقي ھواء

HEPA .تجنب استخدام منقیات الھواء التي تطلق األوزون أو المثیرات  أو منظف ھواء مالئم لحجم الغرفة

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.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-main.page
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 EPA Information Aboutللحصول على المزید من المعلومات، راجع "  الكیمیائیة األخرى في الھواء.
torsOzone Genera معلومات) "EPA (بخصوص مولدات األوزون 

 ، فقم بفلترة الھواء للمساعدة على التقاط جزیئات الفیروسات. HVACإذا كان في البناء نظام  •
o .یوصى   قم بتحسین فلترة الھواء المركزي على أعلى مستوى ممكن بدون تقلیل تدفق الھواء بشكل كبیر

 كناً. عندما یكون ذلك مم  14أو   MERV 13باستخدام 
o .افحص غالف المرشح ورفوفھ لضمان مالءمة الفلتر وتحقق من طرق تقلیل تجاوز الفلتر  

 Centers for Disease Control andقُم بزیارة مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا ( •
Prevention, CDC" لالطالع على (Improving Ventilation in Your Home   تحسین) "

" (التھویة في المباني) للحصول على المزید من Ventilation in Buildingsالتھویة في بیتك) و "
الحظ أن تنظیف الھواء أو تنقیتھ بحد ذاتھا  المعلومات عن كیفیة منع جزیئات الفیروسات من التراكم في الھواء.

ءات  اإلجراواصل اتباع  ).COVID-19غیر كافیة لحمایة الناس من التعرض للفیروس الذي یسبب مرض (
عند استخدام تنقیة الھواء إلى جانب ھذه   ) المدرجة في بدایة ھذه الوثیقة.COVID-19األربعة لمنع نقل مرض (

اإلجراءات وأفضل الممارسات فإنھا یمكن أن تكون جزءاً من خطة لمنع جزیئات الفیروسات من التراكم في الھواء  
  الداخلي.

 
  ) من خالل حمامات السباحة وأحواض االستحمام الساخنة؟COVID-19ھل یمكن أن ینتشر فیروس مرض (

) یمكن أن ینتقل إلى البشر من خالل حمامات السباحة وأحواض االستحمام COVID-19ال یوجد دلیل على أن مرض (
ر والبروم) یجب أن تؤدي عملیات التشغیل والصیانة والتطھیر الصحیحة للمسابح وأحواض االستحمام (مثل الكلو الساخنة.

"   Guidance for Pool Operatorsراجع "  ).COVID-19إلى إزالة أو تعطیل الفیروس الذي یسبب مرض (
 (توجیھات لمشغلي برك السباحة)

 
  ختلف؟ھل یجب التعامل مع توصیل الطلبات للمباني (مثل توصیل الطرود والطعام) بشكل م

یجب أن یحافظ شاغلو المبنى (الموظفون والمقیمون) على التباعد الجسدي عند الحصول على الطرود والبرید ودخول المبنى 
في مبنى سكني كبیر حیث تُترك الطرود في الردھة، قد یقوم موظفو المبنى بمساعدة السكان عن طریق ترك   أو الخروج منھ.

  م.الطلبات التي وصلت خارج باب شقتھ
 

) على قسم عبر اإلنترنت  Amazonو FreshDirectو Uber Eatsتحتوي بعض خدمات التوصیل (على سبیل المثال، 
بھ "تعلیمات خاصة" حیث یمكن لألشخاص إدخال المزید من المعلومات وطلب تسلیم الطرود، على سبیل المثال، إلى بابھم أو 

الطرد/الطرود عند الباب في محاولة لتقلیل االتصال من شخص آلخر ولمس  إلى إرسال رسالة نصیة أو اتصال وترك 
أبلغ السكان بأیة تعلیمات خاصة یجب علیھم تضمینھا للمطاعم في طلباتھم وخدمات التوصیل األخرى لتشجیع   األسطح.

 التباعد الجسدي وتقلیل االتصال مع اآلخرین.
 

  نذار حریق في المبنى؟ماذا یجب أن یفعل شاغلو المبنى إذا كان ھناك إ
یجب أن یتبع شاغلو المبنى البروتوكوالت القیاسیة للمبنى إذا كان ھناك إنذار حریق وال یجب التھاون في إجراءات السالمة  

شجع شاغلي المبنى على   یجب االستمرار في اتباع قوانین الحریق والمباني وعدم دفع أبواب الحرائق وفتحھا. عند الحریق.
  أقدام على األقل عن بعضھم البعض عند خروجھم من المبنى خالل مثل ھذه الحادثة.  6مسافة الحفاظ على 

 
  ماذا لو كانت ھناك حاجة إلصالحات في وحدة معینة (مثل السباكة أو الصیانة)؟

اظ على التباعد  یجب على سكان المباني والعمال اتباع اإلجراءات الوقائیة العادیة، مثل ممارسة نظافة الیدین الصحیة والحف
یجب على العمال أن یطلبوا من السكان   یجب على السكان والعمال أیضاً ارتداء أغطیة الوجھ. الجسدي أثناء تأدیة العمل.

نظف أماكن العمل وعقمھا في النھایة  االنتظار في منطقة مختلفة من الشقة غیر تلك التي یتم إصالحھا إلى الحد الممكن.
"  Health Care Settings-General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non (راجع " 

للحصول   c.gov/health/coronavirusny (إرشادات عامة للتنظیف والتطھیر في غیر أماكن الرعایة الصحیة) على 
  على المزید من المعلومات حول كیفیة تنظیف األسطح وتعقیمھا). 

 

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
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ما الطرق األخرى التي یمكن ألصحاب المباني السكنیة ومدیري العقارات بھا مساعدة السكان على البقاء بصحة جیدة 
  وتقلیل العزلة خالل ھذه الفترة؟
ففكر في التأكد من السكان عبر الھاتف أو رسالة نصیة (لیس شخصیاً) وخصوصاً البالغین   في تمكن موظفي المبنى من ذلك

 األكبر سناً وغیرھم ممن قد یكونوا بحاجة إلى مساعدة إضافیة. 
 

 مصادر 
تفضل بزیارة الرابط   )،COVID-19للحصول على معلومات عامة حول مرض ( •

nyc.gov/health/coronavirus  أوcdc.gov/covid19 . 
) ترحب بجمیع سكان مدینة NYC Health + Hospitalsإذا كنت بحاجة إلى مقدم للرعایة الصحیة، فإن مرافق ( •

تفضل بزیارة  عن حالة الھجرة أو حالة التأمین أو القدرة على الدفع. نیویورك، بغض النظر
nychealthandhospitals.org  لمزید من المعلومات وللبحث عن مقدم رعایة صحیة، أو اتصل بالرقم 

  .311أو  844-692-4692 
)  COVID-19للعثور على موقع اختبار مرض ( 311أو اتصل بالرقم  nyc.gov/covidtestingتفضل بزیارة  •

 تقدم العدید من المواقع اختباًرا مجانیًا. بالقرب منك.
 

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

http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.cdc.gov/covid19
http://www.nychealthandhospitals.org/
http://nyc.gov/covidtest
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