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 الحاكم أندرو م كومو   17/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي مدينة نيويورك   TCSالحاكم كومو يعلن عن عودة ماراثون  
 
 نوفمب   7بتاري    خ  50للمرة  2021ف

  
 
ً
 % من المشاركي   الميدانيي   60بسعة   وسينطلق السباق المعروف عالميا

  
 ( عىل المشاركي   والموظفي    COVID-19ستطبق إرشادات الصحة والسالمة بخصوص )

  
ي مدينة نيويورك سيعود لدورته رقم   TCSأعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن ماراثون 

.   7هذا العام بتاري    خ    50ف   نوفمبر

ويجري التخطيط لهذا الماراثون   اء. عد 33,000بالمائة من عدد المشاركي   المعتاد بمجموع  60وسيعمل السباق بنسبة 
ي ضوء تغب  وضع الصحة العامة. COVID-19الشهب  عىل ضوء اإلرشادات الصحية لمرض )

  ( والخاضعة للتغب  ف 
ً
واعتبارا

وتووالت الصحية للسباق أوقات انطالق متباعدة والتباعد االجتماعي والكمامات والفحوصات الصحية   من اآلن، تتضمن البر
  يونيو.  8ويتوقع أن يفتتح التسجيل يوم الثالثاء  ب  السباق بأقىص درجات السالمة الممكنة. لضمان أن يس 

  

ي العام  وقال الحاكم كومو
ي العالم عىل   2019"ف 

 ليصبح أكبر ماراثون ف 
ً
 قياسية

ً
حطم ماراثون مدينة نيويورك أرقاما

ي عام  اإلطالق. 
ي حي   كان إلغاء السباق هو الخيار الصحيح ف 

ي مدينتنا الجميلة. 2020وف 
حيب بالعدائي   ف  لقد   ، فيسعدنا البر

ي مرض )
( وهذا العمل هو الذي يسمح لنا بإعادة هذا  COVID-19عمل سكان نيويورك بجد لتسطيح المنحن  بعد تفش 

  ."50الحدث الشهب  لدورته رقم 

  

وتوكوالت   TCSومع تغب  ظروف الصحة العامة خالل األشهر المقبلة، سيتكيف ماراثون  م بالبر  
ي مدينة نيويورك ويلبر

ف 
ورة  - المعمول بها  ليكون السباق آمن   - مثل التباعد االجتماعي والكمامات والفحص الصحي والتنظيف والتعقيم عند الض 

  وناجح. 

  

وباإلضافة إىل السعة المنخفضة، فإن من المخطط أن تكون بروتوكوالت الصحة والسالمة األخرى سارية المفعول عىل  
  المشاركي   والموظفي   والمتطوعي   لزيادة التباعد االجتماعي وتقليل نقاط اللمس والمخالطة وتعزيز الصحة والسالمة. 

  

:  TCS وتعكس الخطة الحالية للصحة والسالمة لماراثون ي نيويورك ما يىلي
  ف 

  أوقات انطالق متقطعة بي   العدائي   بناًء عىل الرسعة والمساحة وتوقيت اإلطالق عىل مدار عدة ساعات إضافية •

ل أو األرسة • ي ذلك قبل السباق وبعده باستثناء أفراد نفس المب  
ي جميع األوقات بما ف 

  التباعد االجتماعي المناسب ف 

. لبس الكمامة مطلوب طوال  • تدي العداؤون الكمامات قبل السبق وبعده الوقت من الموظفي   والمتطوعي       سب 

الفحص الصحي اإللزامي للمشاركي   والموظفي   والمتطوعي   وهذا قد يتضمن إثبات الحصول عىل اللقاح بالكامل أو   •
  نتيجة اختبار سلبية حديثة

؛ قد ُيسمح لعدد محدود من  سيقتض الوصول إىل خطوط البداية والنهاية عىل المشاركي     • والموظفي   والمتطوعي
ا إلرشادات الصحة والسالمة

ً
  المتفرجي   بالتواجد عند خط النهاية وفق

ا وعدم وجود   •
ً
ي ذلك وسائل الراحة المعبأة مسبق

ورية بما ف  تعديل أنشطة يوم السباق لتقليل أي تجمعات غب  ض 
ي الموقع خدمة لألمتعة وعدم وجود حفل توزي    ع جوائز عام وترف

  يه محدود ف 

  



 

 

ي مدينة نيويورك تيد ميتيلوس TCSوقد قال مدير سباق ماراثون  
 
ي لماراثون   ف

"سيكون هذا العام غب  مسبوق وتاريح 
ي نيويورك.  TCSمدينة نيويورك 

ا ال ُينش للدورة   حيث يعود أحد أكبر األحداث الرياضية شهرة ف 
ً
ا آمن

ً
ي ننظم سباق

  50وف 
  للركض، سيعرض ماراثون هذا العام قوة مدينتنا العظيمة وإلهامها وتصميمها". 

  

كة  ين همبل، الرئيس التنفيذي المؤقت لشر ي  NYRRوقالت كب 
، نتطلع إىل أن نكون مرة أخرى جزًءا  NYRR"نحن ف 

ي مدينتنا وتجربة الطاقة المذهلة   نحن ننتظر بفارغ من قصة عودة مدينة نيويورك. 
حيب بمجتمع الركض العالمي ف  الصبر البر

ي الماراثون". 
ي شوارع نيويورك يوم األحد ف 

ي تشع ف 
  النر

  

ي اتخذها الحاكم كومو لتعزيز إعادة فتح االقتصاد بشكل أكبر نظًرا للتقدم 
ة النر يقوم هذا اإلعالن اليوم عىل التدابب  األخب 

ي التطعي
ي حاالت )الكبب  ف 

ولغاية يوم أمس، تلقر ما   ( ودخول المستشفيات. COVID-19مات واالنخفاض المستمر ف 
ي نيويورك جرعة لقاح واحدة عىل األقل وأكمل  62نسبته 

  بالمائة سلسلة اللقاحات الخاصة بهم.  52بالمائة من البالغي   ف 

  

ي مدينة نيويورك TCSستتوفر تفاصيل إضافية عن ماراثون 
  . هنا  ف 
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