
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   5/17/2021 للنشر الفوري: 

 
 

  الحاكم كومو يعلن عن توجيهات إضافية لمعارض المقاطعات والمهرجانات المحلية

  
عىل الحكومات المحلية السماح بالمعارض المحلية والمهرجانات المحلية ؛ موافقة إدارة الصحة بالوالية عىل تنظيم  

  شخص 5000أحداث بمشاركة أكثر من 
  

، ما لم   ي المعارض والمهرجانات عىل المساحة المتاحة للحفاظ عىل التباعد االجتماعي
 

ستعتمد حدود االستيعاب ف
 عىل حالة التطعيم الكاملة 

ا
ون دليًل   يقدم الحاض 

  
ا لمركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها، 

ا
ين؛ وفق قد تتطلب المعارض والمهرجانات كمامات لجميع الحاض 

ي الداخل حيث تكون حالة التطعيم غثر معروفةالكماما
 

ي أماكن معينة وف
 

ين غثر المطعمير  ف   ت مطلوبة للحاض 
  

ي جميع أنحاء نيويورك. 
عىل   أعلن الحاكم أندرو م. كومو عن إرشادات إضافية لمعارض المقاطعات والمهرجانات المحلية ف 

ي اإلرشادات الصحية الخاصة بمرض  الحكومات المحلية السماح بتنظيم معارض المقاطعات والمهرجا
نات المحلية والنظر ف 

ها أكثر من  هذا العام.  19-كوفيد ي يتوقع أن يحض 
  5000ستكون موافقة وزارة الصحة بالوالية مطلوبة لألحداث الت 

  يجب أن تضمن معارض المقاطعات والمهرجانات المحلية أن يكون العدد  شخص، بما يتفق مع عملية المراجعة القائمة. 
ا بحيث يمكن الحفاظ عىل مسافة ستة أقدام بي   األفراد الذين ال ينتمون لنفس الطرف، ما لم  

ً
اإلجمالي للحضور محدود

 عىل حالة التطعيم الكاملة. 
ً
ين دليًل ا   يقدم جميع الحاض 

ً
ين؛ وفق قد تتطلب المعارض والمهرجانات كمامات لجميع الحاض 

ي الداخل حيث  لمركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منه 
ي أماكن معينة وف 

ين غث  المطعمي   ف  ا، الكمامات مطلوبة للحاض 
  تكون حالة التطعيم غث  معروفة. 

  
ي تم تعليقها  

ي العام الماض 
ي جميع أنحاء الوالية، وف 

"المعارض والمهرجانات هي مولدات اقتصادية ضخمة للمجتمعات ف 
ي الحفاظ عىل   قال الحاكم كومو. جميًعا بسبب جائحة كوفيد،" 

"نظًرا لتطعيم المزيد من سكان نيويورك واستمرارنا ف 
ي اإلصابات ودخول المستشفيات، ف

 
اتيجيتنا إلعادة الفتح والسماح باستئناف  معدالت منخفضة ف إننا نعيد تعديل إسث 

ستسمح هذه التوجيهات الجديدة بافتتاح معارض المقاطعات والمهرجانات المحلية   المزيد من األحداث وأماكن الجذب. 
  بأكثر استيعاب ممكن حت  تظل قابلة للحياة اقتصادًيا، مع ضمان الصحة والسًلمة العامة."

  
ي أي  يجب اتب

اع اإلرشادات الخاصة بالصناعة الخاصة بالوالية فيما يتعلق باألنشطة والمعالم السياحية المطبقة الموجودة ف 
فيه.  اب والفنون المشحية والث  فيه العائىلي وخدمة الطعام والشر

يجب كذلك   معرض أو مهرجان، مثل االستجمام والث 
ىالوقاية منها، مثل "الرجوع إل توجيهات مراكز السيطرة عىل األمراض و  ،" عند  توجيهات تنظيم األحداث والتجمعات الكثر

   اللزوم. 

  
ت للكمامات، يجب أن تأخذ معارض المقاطعات  باإلضافة إل حدود االستيعاب والتباعد االجتماعي وأي متطلبا

ي االعتبار ما يىلي أثناء التخطيط الحتفاالت هذا العام: 
  والمهرجانات المحلية ف 

ين:  • ا عىل األقل من كل طرف عىل   معلومات اتصال الحاض 
ً
يجب أن تشجع المعارض والمهرجانات شخًصا واحد

تسجيل الدخول أثناء أو قبل إصدار التذاكر، أو فور دخول مساحة الحدث، مع تقديم اسمه وعنوانه ورقم هاتفه  
ي جهود تتبع جهات االتصال المحتملة. 

  الستخدامها ف 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html


 

 

•  : ي ذلك أسئلة حول أي  يجب أن تطبق المعارض والمهرج الفرز الصحي
انات الفرز الصحي عىل جميع األفراد بما ف 

واالمتثال إلرشادات   19-والجهات المخالطة وآخر نتائج اختبار اإلصابة بمرض كوفيد 19-أعراض لمرض كوفيد
ي  السفر الخاصة بالوالية. 

ون  يد اإللكث  اء التذاكر أو عن طريق الثر موقع   / يمكن إجراء الفرز عثر الًلفتات أو عند شر
ي قبل دخول األفراد إل ساحة الحدث. 

ون    الويب أو الهاتف أو عن طريق المسح اإللكث 

ي   نظافة األيدي:  •
يجب عىل المعارض والمهرجانات أن توفر محطات لغسل األيدي أو مستلزمات تعقيم األيدي ف 

ي قد ال يتوفر فيها مرافق عملية لغسل األيدي. 
كة الت    المناطق واألماكن المشث 

: ا • كث   عىل   لتنظيف والتطهثر
يجب عىل المعارض والمهرجانات أن تقوم بأعمال التنظيف والتطهث  بانتظام، مع الث 
ي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل عدادات الخدمة  

المناطق ذات االزدحام الشديد كالحمامات، واألسطح الت 
  والمقاعد. 

م الحضور باالحتياطات الصحية )عىل سبيل المثال،  يجب عىل المعارض والمهرجانات نشر الفتات إلعًل  االتصال:  •
ي  
ي تشث  إل مساحات ستة أقدام ف 

التباعد االجتماعي والكمامات ونظافة اليدين( وعًلمات تحديد المسافة الت 
ين بشكل كامل.  ع الناس، ما لم يتم تطعيم جميع الحاض  جمُّ

َ
ي تتشكل فيها الخطوط أو ت

  المناطق الت 

شد بتوجيهات الوالية فيما يتعلق بأنشطتها   اإلرشادات المطبقة:  • يجب عىل المعارض والمهرجانات أن تسث 
اب،   ، وخدمة الطعام والشر فيه العائىلي

فيه، واالستجمام والث  ومناطق الجذب الخاصة بها، مثل فنون األداء والث 
فيهية.    وخدمة البيع بالتجزئة والتسويق، واألنشطة الزراعية والرياضية والث 

  

ي   يعتمد 
ي اتخذها الحاكم كومو إلعادة فتح االقتصاد بشكل أكثر نظًرا للتقدم الكبث  ف 

ة الت  إعًلن اليوم عىل اإلجراءات األخث 
ي حاالت مرض كوفيد

ي المستشفيات.  19-التطعيمات واالنخفاض المستمر ف 
بالمائة   62حت  يوم أمس، تلق    واإلدخال ف 

ي نيويورك جرعة لقاح واحدة عىل 
  بالمائة سلسلة اللقاح الخاصة بهم.   52 األقل وأكمل  من البالغي   ف 

  
###  
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اك  إلغاء االشث 
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