أﻋﺰاﺋﻨﺎ ﺳﻜﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك:

اﺑﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻟﻮﻗﻒ اﻧﺘﺸﺎر
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺴﻜﺎن ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎً واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل إﺑﻄﺎء
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ) (COVID-19ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك .ﻋﻨﺪ
اﻟﺨﺮوج ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ أو ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻬﻮاء اﻟﻨﻘﻲ،
اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﺗﺨﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ُﻗﻢ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ

•

اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ  6أﻗﺪام ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻨﻚ
وﺑﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ.
اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ُﻗﻢ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ أﻧﻔﻚ وﻓﻤﻚ ﺑﻤﻨﺪﻳﻞ أو ﺑﻜﻢ
ﻣﻼﺑﺴﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺎل أو اﻟﻌﻄﺲ.
ﻻ ﺗﻠﻤﺲ وﺟﻬﻚ ﺑﺄﻳ ٍﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﺴﻮﻟﺔ.
راﻗﺐ ﺻﺤﺘﻚ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺎد
ﻷﻋﺮاض اﻟﺒﺮد أو اﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا.

•
•
•
•

إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺮﻳﻀﺎً

•
•
•
•

اﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل.
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎل وﺿﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻔﺲ واﻟﺤﻤﻰ واﻟﺘﻬﺎب اﻟﺤﻠﻖ وﻻ ﺗﺸﻌﺮ
ﺑﺘﺤﺴﻦ ﺑﻌﺪ  4-3أﻳﺎم ،اﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ.
إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺔ ،ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ .311
ﺳﺘﻘﺪم ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة أو اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
اﻟﺪﻓﻊ.

ُﻗﻢ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎً

•
•

اﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
أﻣﺮاض اﻟﺮﺋﺘﻴﻦ أو أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ أو
اﻟﺴﻜﺮي أو اﻟﺴﺮﻃﺎن أو ﺿﻌﻒ ﺟﻬﺎز
اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ.
اﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل واﺗﺼﻞ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً أو ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ دردﺷﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﲆ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو
اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺣﺪ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ.

إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺮﻳﻀﺎً
• اﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل.
• اﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﺑ ُﻌﺪ إن أﻣﻜﻦ.
إذا ﺧﺮﺟﺖ:
• اﺗﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ
أوﻗﺎت اﻟﺬروة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻼت.
ّ
•
ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺸﻴﺎً ﻋﲆ اﻷﻗﺪام أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم
اﻟﺪراﺟﺔ.
• ﻻ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﺸﻮد ﻛﺒﻴﺮة.

للحصول عىل أخر المستجدات ،قم بزيارة الرابط .nyc.gov/coronvirus
Bill de Blasio
عمدة المدينة
Oxiris Barbot, MD
المفوضة
Arabic

التميرى .اتصل برقم  ،9355-692-888أو أرسل رسالة نصية بالمحتوى " "WELLإىل الرقم  65173أو قُم بالدردشة عرى
لالبالغ عن المضايقة أو
اتصل بالرقم  311

االستشاريںى.
اال نرىنت عىل الرابط  nyc.gov/nycwellللتواصل مع أحد


*قد يتم تطبيق رسوم الرسائل والبيانات من قبل ¢رسكة الهاتف .تحقق من خطة مزود الخدمة الهاتفية للحصول عىل التفاصيل.

