
 

 

 
 :
ً
 الحاكم أندرو م كومو   17/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي إرشادات جديدة من مركز مكافحة األمراض والوقاية منها بشأن استخدام  
أعلن المحافظ كومو عن والية نيويورك لتبن 

  األقنعة والتباعد االجتماعي لألفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل

  
ا من  ي نيويورك 19اعتبارً

 
توصيات الصحة العامة المؤقتة الخاصة  " مايو، تتبن  مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ف

كات واألماكن العامة " لمعظم ا لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل   لشر
  

دين، والمرافق اإلصالحية، ودور    12سيتم إعفاء مدارس ما قبل الروضة إىل   ئ المشر مدرسة، والنقل العام، ومالج 
  التمريض، وإعدادات الرعاية الصحية حنى يتم تطعيم المزيد من سكان نيويورك بالكامل

  

ي نيويورك اعتباًرا من 
مايو   19أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ستتبنى فى

كات واألماكن العامة. لذين تم تطعيمهم بالكاملتوصيات الصحة العامة المؤقتة الخاصة لألشخاص ا "  مع   " لمعظم الشر
ً
تماشيا

ئ   ، والمواصالت العامة، ومالج  ي عشر
إرشادات مركز السيطرة عىل األمراض، ستستمر مدارس رياض األطفال إىل الصف الثانى
ي اتباع 

، وأماكن الرعاية الصحية فى ى دين، والمرافق اإلصالحية، ودور رعاية المسني  اإلرشادات الصحية الحالية الخاصة بـ  المشر
  حنى يتم تطعيم المزيد من سكان نيويورك بالكامل.   19-كوفيد

  

ي لمنع انتشار كوفيد قال الحاكم كومو: 
والحفاظ عىل سالمة بعضهم    19-"لقد عمل سكان نيويورك بجد خالل العام الماضى

ي إعادة فتح واليتنا الجميلة. لقد أنى هذا العمل ثماره ونحن نشعر بسعادة غامرة الت  البعض. 
يجب   خاذ هذه الخطوة التالية فى

موا   عىل سكان نيويورك والزوار عىل حٍد سواء أن يخففوا من القيود المفروضة عىل متطلبات القناع، ولكن يجب أن يحتى
ي األماكن العامة وأصحاب المحال ا

لتجارية الذين قد يطلبون  أولئك الذين قد ال يزالون يشعرون باألمان عند ارتداء أقنعتهم فى
ا.  من العمالء ارتداء أقنعتهم. 

ً
ي نيويورك أقوياء وقد أثبتنا ذلك ".  نحن أقرب إىل نيويورك األفضل واألكتر أمان

  نحن فى

  

لتنفيذ إرشادات مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها، ستقوم والية نيويورك بمراجعة إرشادات إعادة الفتح التالية  
ي  
  مايو:   19لتصبح سارية المفعول فى

  
ي المحال التجارية: 

 
  قواعد إرتداء األقنعة ف

  

عيمهم بالكامل ال يحتاجون إىل ارتداء أقنعة وأن أكتر  نظًرا ألن مركز السيطرة عىل األمراض قد نصح بأن األفراد الذين تم تط
ي المائة من سكان نيويورك فوق سن   52من 

كات بمواصلة طلب   18فى عاًما قد تم تطعيمهم بالكامل، ستسمح الوالية للشر
ي مؤسساتهم، بما يتوافق مع توجيهات مركز السيطرة عىل األمراض. 

ي معظم الظروف، لن ُيطلب  األقنعة للجميع فى
من   فى

، بموجب توجيهات كل من مراكز السيطرة عىل   األفراد الذين تم تلقيحهم ارتداء قناع.  ى يجب عىل األفراد غت  المطعمي 
ي جميع األماكن العامة. 

ي الوالية، ارتداء أقنعة فى
  األمراض والوقاية منها فى

  

ي األماكن المغلقة حيث تكون حالة تطعيم األفراد غت  معروفة. 
م   توضي وزارة الصحة بشدة باستخدام األقنعة فى ى يجب أن تلتى

ى الوالية المعمول بها.  ى واللوائح الفيدرالية وقواني  كات بجميع القواني    متطلبات القناع من قبل الشر
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ي 
ذلك البيع بالتجزئة، وخدمات الطعام، والمكاتب، وصاالت األلعاب ستنطبق هذه التوصية عت  األماكن التجارية، بما فى

ها من خدمات العناية   ، وصالونات الشعر والحالقة وغت  فيه العائىلي
هات والتى ى الرياضية، ومراكز اللياقة البدنية، والمنتى

ى أماكن أخرى.    الشخصية، من بي 

  

ي  األعداد  استيعاب قواعد 
 
  التجارية:  المحال ف

  

علنكما 
ُ
ي المحال التجارية أ

ا، ستتم إزالة معظم سعات االستيعاب فى
ً
ي تستند حالًيا إىل النسبة المئوية للحد األقىص   -سابق

النى
ي    -لإلشغال 

سيتم تقييد األعمال فقط بالمساحة المتاحة للمستفيدين أو من مع المستفيدين للحفاظ عىل  مايو.  19فى
  . أقدام 6المسافة االجتماعية المطلوبة البالغة 

  

  الحفاظ إىل  يحتاجون ال   بالكامل تطعيمهم تم  الذين األفراد  بأن  نصح  قد  األمراض عىل السيطرة مركز  ألن نظًرا   ذلك، ومع
ي  فقد  اجتماعية، مسافة عىل

كات تقىصى  فقط االستيعاب، سعة زيادة  وبالتاىلي  المطلوب، االجتماعي  التباعد  من أقدام 6 الشر
  التطعيم حالة عىل دليل تقدم  - المنشأة من منفصل مخصص جزء أو  -نشأةالم داخل  المستفيدين جميع  كان  إذا 

ي  نموذج  خالل من المستفيدين قبل  من الكاملة التطعيم حالة  عىل  دليل تقديم  يمكن الكاملة. 
  بطاقة أو  رقمي  تطبيق أو  ورفى

 Pass Excelsiorبالوالية.  الخاصة  

  

 عىل حالة  
ً
ي تكون فيها حالة تطعيم األفراد غت  معروفة وبالنسبة للمستفيدين الذين ال يقدمون دليال

بالنسبة للمناطق النى
أقدام سارية التطبيق حنى يتم تطعيم المزيد من سكان   6التطعيم الكاملة، تظل المسافة االجتماعية المطلوبة البالغة 

ي حددها مركز   ل. نيويورك بالكام
سيتم تطبيق هذا التغيت  عت  جميع اإلعدادات التجارية، باستثناء إعدادات االعفاء النى

  السيطرة عىل األمراض. 

  

ة ة والكبير   قواعد التجمعات الصغير

  

ة قادرة عىل تطبيق قواعد ارتداء االقنعة وقواعد سعة االستيعاب.  عىل وجه التحديد، بالنسبة  ستكون التجمعات الصغت 
ي تقل عن حد التجمع االجتماعي للوالية البالغ  

ي الداخل أو  250لألحداث النى
ي الهواء الطلق،   500شخص فى

شخص فى
ي األماكن الداخلية    -المستفيدين ستكون أماكن الفعاليات قادرة عىل طلب أقنعة لجميع 

وتوضي وزارة الصحة بشدة بأقنعة فى
ين    6والتباعد االجتماعي لـ  -حيث تكون حالة التطعيم غت  معروفة  ين، ما لم يقدم جميع الحاضى أقدام سُيطلب من الحاضى

 عىل حالة التطعيم الكاملة. 
ً
ى ارتداء األقنعة.  دليال   يجب عىل األشخاص غت  المحصني 

  

ي تتجاوز حدود التجمعات االجتماعية للوالية، ستكون أماكن الفعاليات محدودة فقط  با
لنسبة لألحداث واسعة النطاق النى

 :   بالمساحة المتاحة للرعاة أو المستفيدين للحفاظ عىل المسافة المطلوبة، عىل النحو التاىلي
ى والذين لديهم حالة  • ين غت  الملقحي  ى الحاضى ي األقسام المخصصة   6تطعيم غت  معروفة يجب أن تكون المسافة بي 

أقدام فى
ب.  لذلك.  ي أماكن التجمعات الداخلية، باستثناء أثناء الجلوس وتناول الطعام أو الشر

  ستكون األقنعة مطلوبة فى

ة بسعة  • ين الذين تم تلقيحهم بالكامل بجوار بعضهم البعض مباشر  من  100يمكن تباعد الحاضى
ً
ي المائة بدال

ي  6فى
أقدام فى

يجب أن تتحقق األماكن من حالة التطعيم   األقنعة اختيارية.  ألقسام المخصصة فقط لألفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل. ا 
  لالستفادة من متطلبات التباعد االجتماعي المنخفضة. 

o  ى للتطعيم بعد، والذين تقل أعمارهم عن  12األطفال الذين تقل أعمارهم عن   16عاًما والذين لم يكونوا مؤهلي 
ي قسم تم  

عاًما والذين لم يتمكنوا بعد من التطعيم، يمكن أن يرافقوا ويجلسوا مع شخص بالغ تم تطعيمه فى
  تطعيمه بالكامل. 

ي أو تطبيق رقمي   ▪
يمكن تقديم دليل عىل حالة التطعيم الكاملة من قبل المستفيدين من خالل نموذج ورفى

  الخاصة بالوالية. Excelsior Pass أو بطاقة 

ين الذين تزيد أعمارهم عن  19-بالنسبة لألحداث واسعة النطاق، يظل إثبات نتيجة اختبار كوفيد ة للحاضى السلبية األخت 
ي تتجاوز حد التجمعات

ي التجمعات الداخلية النى
ى فى ين غت  الملقحي  ي الوالية ولكنها   أربعة أعوام مطلوًبا للحاضى

االجتماعية فى
ي التجمعات الخارجية. 

  ستصبح اختيارية فى

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-governor-murphy-and-governor-lamont-announce-significant-easing-covid-19
https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass
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ي  
ي اتخذها الحاكم كومو إلعادة فتح االقتصاد بشكل أكت  نظًرا للتقدم الكبت  فى

ة النى يعتمد إعالن اليوم عىل التدابت  األخت 
ي حاالت كوفيد 

ي من المرض.  19-التطعيمات واالنخفاض المستمر فى
بالمائة   62اعتباًرا من يوم أمس، تلقى   وحاالت التشافى

ي نيويورك جرعة لقاح
ى فى   بالمائة سلسلة اللقاحات الخاصة بهم.   52واحدة عىل األقل وأكمل   من البالغي 

  

  . هنا  ستتوفر تفاصيل إضافية حول تحديثات إرشادات إعادة فتح والية نيويورك
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