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قبل إعادة الفتح

عند إعادة فتح األعمال

 ما الذي يجب على أصحاب العمل فعله

 ما الذي يجب على أصحاب العمل
فعله ويجب على العمال توقعه

forward.ny.gov تفضل بزيارة  
واقرأ جميع إرشادات والية نيويورك الخاصة بمجالك

  امأل استمارة التأكيد على
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation

 ضع خطة سالمة )يتوفر النموذج على                                    (
وانشرها في موقع عملك حيث يمكن للعمال رؤيتها

☐
☐
☐

 راجع جميع اإلرشادات
  الخاصة بمجالك على

forward.ny.gov

 المعلومات الواردة في
 هذا المستند ليست شاملة

 - عملك يخضع لمتطلبات
 غير موجودة في هذا

 المنشور المشتمل على
صفحة واحدة

أصحاب العمل

العمال

 للحصول على تحديثات في الوقت
الفعلي، قم بزيارة

nyc.gov/coronavirus.

 لمزيد من المعلومات، اتصل على
888-SBS4NYC (727-4692) 

.nyc.gov/business أو قم بزيارة

 لمزيد من المعلومات، اتصل بالرقم
 311 واطلب الخط الساخن لحماية

العمال أو قم بزيارة
.nyc.gov/workers

 تهدف هذه
 المتطلبات إلى

 حماية الجميع
 - أصحاب العمل

 والعمال والعمالء -
COVID-19. من مرض

forward.ny.gov

إجراء فحص لحالة الموظف الصحية كل يوم. يجب على 
العمال البقاء في المنزل إذا مرضوا أو العودة إلى المنزل إذا 

مرضوا في أثناء العمل.

منح العمال أغطية الوجه المجانية وتقديم قطع بديل 
لها.يجب على العمال البقاء على األقل مسافة 6 أقدام من 

اآلخرين وارتداء غطاء أو قناع الوجه إذا كانوا على مسافة 
تبعد أقل من 6 أقدام من اآلخرين.

يجب على العمالء ارتداء قناع للوجه عندما يكونون على 
ُبعد 6 أقدام من شخص آخر. قد تفرض شركة ما قواعد 

أكثر صرامة على العمالء بشأن ارتداء أقنعة الوجه، بما فيها 
رفض تقديم الخدمة ألولئك الذين ال يرتدون أقنعة الوجه.

توفير مراكز نظافة اليدين للموظفين وصيانتها، بما 
في ذلك غسل اليدين بالصابون والماء واستخدام المناشف 

الورقية، باإلضافة إلى مطهر األيدي الذي يحتوي على 
الكحول بتركيز %60 أو أكثر في المناطق التي ال يمكن فيها 

غسل اليدين.

تنظبف المعدات المشتركة بانتظام واألسطح التي يتم 
تالمسها بشكل متكرر.

نشر الالفتات ووضع شريط أو عالمات أخرى لتوضح للناس 
مكان الوقوف.
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