اھﺎﻟﯽ ﻧﯾوﯾورک:

در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ از ﺷــﯾوع
ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد
ھﻣﮑﺎری اھﺎﻟﯽ ﻧﯾوﯾورک ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧدن آﻧﮭﺎ ﻣوﺟب ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺳرﻋت ﺷﯾوع
ﮐروﻧﺎوﯾروس ) (COVID-19در ﺷﮭر ﻧﯾوﯾورک ﮐﻧد ﺷود .وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی
ﺿروری ،ﮐﺎر و ﯾﺎ ھواﺧوری از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﻣﯾﺷوﯾد ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧود را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد
و ﻧﮑﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ زﯾر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

از ﺧودﺗﺎن و دﯾﮕران
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد

اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد

• ﺑﺎ دﯾﮕران ﺣداﻗل  6ﻓوت ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد.
• ﺑﮫ طور ﻣرﺗب دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺎ آب و
ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.
• ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ
ﺧود را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل و ﯾﺎ آﺳﺗﯾن ﺧود
ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.
• ﺻورت ﺧود را ﺑﺎ دﺳﺗﮭﺎی ﺷﺳﺗﮫ ﻧﺷده
ﻟﻣس ﻧﮑﻧﯾد.
• ﺑﯾش از ﺣد ﻣﻌﻣول وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﺧود
را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری آﻧﻔﻠوآﻧزا و
ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

• در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
• در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرﻓﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾد ،دﭼﺎر ﺗﻧﮕﯽ
ﻧﻔس ،ﺗب ،و ﮔﻠودرد ھﺳﺗﯾد و  3-4روز
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺑﮭﺗر ﻧﺷده اﺳت ،ﺑﺎ
ﭘزﺷﮏ ﺧود ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد.
• در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺑﺎ
ﺷﻣﺎره  311ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
•  NYCﺻرف ﻧظر از وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت و
ﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت ،ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ را
اراﺋﮫ ﻣﯾدھد.

از آﺳﯾب ﭘذﯾرﺗرﯾن اﻓراد
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد

ازدﺣﺎم ﺟﻣﻌﯾت را ﮐﺎھش دھﯾد

• اﮔر دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی رﯾوی ،ﻗﻠﺑﯽ،دﯾﺎﺑت،
ﺳرطﺎن و ﯾﺎ دارای ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺿﻌﯾف
ھﺳﺗﯾد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
• در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ،
ﺗﻣﺎس ﺗﺻوﯾری و ﯾﺎ ﭘﯾﺎم ﻣﺗﻧﯽ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن
و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود ﮐﮫ دارای ﯾﮑﯽ از
اﯾن ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.

• در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
• در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،از راه دور ارﺗﺑﺎط
ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.
اﮔر از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﻣﯾﺷوﯾد:
• ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧود را ﺧﺎرج از
ﺳﺎﻋت اوج رﻓت و آﻣد ﻗرار دھﯾد.
• ﭘﯾﺎده ﺑروﯾد و ﯾﺎ از دوﭼرﺧﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
• از ﺣﺿور در ﻣﻧﺎطق ﺷﻠوغ
ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد ،ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎی  nyc.gov/coronavirusﺑروﯾد.
ﺑرای ﮔزارش آزار و ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  311ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  888-692-9355ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﮐﻠﻣﮫ
" "WELLرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  65173ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن در  nyc.gov/nycwellﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺷﺎور ﻣﺗﺻل ﺷوﯾد.
* ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎم و داده از ﺷام ﮐﴪ ﺷﻮد .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻃﺮح اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
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