








































ا��عتناء بنفسك وبا��خرين في المنزل

حافظ على التباعد الجسدي.
• �� تستقبل زواًرا.

• حافظ على مسافة �� تقل عن مترين (6 أقدام) بينك وبين ا��خرين.
• استخدم طريقة النوم في ا��تجاه المعاكس إذا كنت تشارك 

��يًرا مع أحد ا��شخاص المر��، أو قم بالنوم على ا��ريكة.
• افصل ا��شخاص المر�� عن هؤ��ء المعرضين لخطر ا��صابة 

بأمراض خطيرة.

إذا تعرضت أنت أو أحد ا��فراد في منزلك 
ل��صابة بالمرض، فالتزم بالنصائح التالية:

حافظ على النظافة.
• تخلص من المناديل الورقية في القمامة فوًرا بعد ا��ستخدام.

• اغسل يديك باستمرار، و�� سيما عندما تسعل أو تعطس.
ف ا��سطح باستمرار. • نِظّ

• ُقم بغسل المناشف والم��ءات والم��بس باستخدام منظف الغسيل في 
أعلى درجة حرارة ممكنة، وُقم بتجفيفها تماماً.

• �� تشارك أدوات تناول الطعام مع ا��خرين، وقم بغسلها بعد كل استخدام.

 ،(COVID-19) لمعرفة المزيد بشأن إبطاء انتشار مرض
nyc.gov/coronavirus ُقم بزيارة الرابط

استخدام التغطية.
• قم بتغطية أنفك وفمك بغطاء للوجه عندما تكون موجوًدا في حيز المسافة المقدرة 

بحوالي مترين بينك وبين ا��خرين.
• استخدم مندي�ً� ورقي�ا أو الجزء الداخلي من الكوع لتغطية السعال أو العطس.



متى يتعين عليك الخضوع لاختبار مرض 
)COVID-19(

يجب أن تخضع لاختبار مرض )COVID-19( إذا كنت:
تعاني من أعراض مرض )COVID-19(، بغض النظر 	 

عن العمر أو الحالات المرضية المزمنة أو المهنة
على اتصال وثيق مع شخص تم التأكد من إصابته 	 

 بمرض )COVID-19(، بغض النظر عما إذا كنت
تعاني من أعراض المرض

تعمل في محيط سكني جماعي )مثل دار رعاية 	 
 المسنيّن أو مأوى أو مرفق رعاية للبالغين(، بغض

النظر عما إذا كنت تعاني من أعراض المرض

اعثر على موقع للاختبار بالقرب منك،
.nyc.gov/covidtest ُقم بزيارة الرابط



الموارد المتاحة لمجتمعات 
المھاجرین خالل جائحة 

كوفید-19
bit.ly/moia-covid-arabic

https://bit.ly/moia-covid-arabic






www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

یمكنك الحصول على معلومات وموارد 
لمساعدتك أنت أو أحبائك في حالة المعاناة من 

عنف المواعدة أو العنف المنزلي أو العنف 
القائم على نوع الجنس.
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