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 الحاكم أندرو م كومو   19/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي برامج رعاية الطفل والمخيم النهاري والمخيمات  
 
يعلن الحاكم كومو عن إرشادات جديدة لتدابير الصحة والسالمة ف

ي  اتيج  ي إعادة االنفتاح االسير
 
 الليلية مع استمرار نيويورك ف
  

ي منع حاالت كوفيد
 

 19-تدابير تخص الفحوصات والتباعد االجتماعي ومتطلبات التعقيم للمساعدة ف
  

   تواصل وزارة الصحة بالوالية مراقبة وتقييم المرافق وبرامج المخيمات ومراجعة اإلرشادات حسب الحاجة 
  

ي برامج رعاية األطفال والمخيم النهاري  
أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن إرشادات محدثة لتدابير الصحة والسالمة ف 

والتباعد االجتماعي  19- تشمل اإلجراءات بروتوكوالت لفحوصات كوفيد  مايو.  19وبرامج المخيمات الليلية، اعتباًرا من 
ي منع حاالت كوفيد والتعقيم، من بير  متطلبات أخرى للمساعدة
 Department ofستواصل وزارة الصحة ) . 19-ف 

Health  مراقبة وتقييم المقاييس الصحية لمرافق رعاية األطفال وبرامج المخيمات، وإذا لزم األمر، ستصدر المزيد من )
  اإلرشادات. 

  
العلم واألرقام، لكننا لم نصل   ورفع القيود عىل أساس 19-"نحن نواصل إحراز تقدم مذهل ضد كوفيد وقال الحاكم كومو: 
ي برامج رعاية األطفال والمخيمات،   بعد إىل خط النهاية. 

ي ضمان أقىص قدر من الحماية للموظفير  واألطفال ف 
للمساعدة ف 

  نقوم بإصدار هذا االرشاد حتى تتمكن المرافق من تنفيذ تدابير أساسية ولكنها حاسمة تسمح لهم بالعمل بأمان". 

  
وس كورونا المستجد  امج جمع حالة التطعيم ضد فير والوثائق لجميع الموظفير    COVID-19يجب عىل المنشآت والير

ي ذلك الفحوصات اليومية لدرجة  
واألطفال، وتطبيق ممارسات الفحص الصحي اليومية اإللزامية لموظفيها وزوارها بما ف 

امج إىل إبالغ وزارة الص الحرارة.    19-حة بالوالية والمحلية فور معرفتها بأي نتيجة إيجابية الختبار كوفيد تحتاج المرافق والير
ي موقعهم. 

  من قبل أحد الموظفير  أو األطفال ف 

  
ي تضمن التباعد االجتماعي  

ا عىل سعة االستيعاب لألطفال والمخيمير  والتى
ً
يجب عىل كل موقع أن يطبق قيود

بشكل كامل الحفاظ عىل مسافة ستة أقدام عىل األقل من الموظفير   يجب عىل الموظفير  الذين لم يتم تطعيمهم  المناسب. 
 .   اآلخرين غير المحصنير 

  
يجب عىل األطفال والمخيمير  الذين تزيد أعمارهم عن عامير  والموظفير  الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ارتداء أغطية  

ب أو االستحمام أو السباحة أو النوم / ال نظًرا ألن أغطية الوجه أثبتت فعاليتها عندما ال   راحة. الوجه إال عند األكل أو الشر
امج وتطلب استخدام أغطية الوجه لألفراد الذين لم يتم تطعيمهم   ا، يجب أن توفرها المرافق والير

ً
يكون التباعد ممكن

  بالكامل. 

  
ا اتباع متطلبات النظافة والتنظيف والتطهير اإلضافية كما نصحت بها مراكز السيطرة

ً
عىل األمراض ووزارة    يجب أيض
  الصحة. 

  
امج متاح   . هنا. اإلرشادات الكاملة للمرافق والير

###  

https://forward.ny.gov/education-child-care-camps-industry-guidance#_blank
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