
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   2021/ 7/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

ي  19-أعلن الحاكم كومو عن رفع معظم قيود كوفيد 
ي نيويورك الجرعة األوىل من  70المتبقية عند تلق 

ن
ن ف ٪ من البالغي 

  19-لقاح كوفيد

  
، والتنظيف  ستصبح إرشادات نيويورك فوروارد الخاصة بالصناعة حول قيود سعة األماكن،  والتباعد االجتماعي

ي معظم البيئات التجارية
ن

، ومعلومات االتصال ألغراض التعقب اختيارية ف ، والفحص الصحي   والتطهي 
  

لغيت التوجيهات المطلوبة للبيع بالتجزئة، والخدمات الغذائية، والمكاتب، والصاالت الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، 
ُ
أ

ه   ن ها من األماكن  والتين ، وصالونات الشعر، ومحالت الحالقة، وخدمات العناية الشخصية، وغي  فيه العائلي
والي 

  التجارية
  

ا لتوجيهات مراكز  
ً
ن عن المحافظة عل التباعد االجتماعي بستة أقدام وارتداء قناع، وفق ن المسؤولي  األفراد غي  المتطعمي 

  اليةالسيطرة عل األمراض والوقاية منها الفيدر 
  

، والنقل العام،   ي عشر
سيتم إعفاء أماكن األحداث واسعة النطاق، من مرحلة مدارس رياض األطفال إىل الصف الثانن

وتوكوالت  مة بالير ن
دين، والمنشآت اإلصالحية، ودور التمريض، وإعدادات الرعاية الصحية وستظل ملي  ئ المشر ومالجر

  19- الصحية الحالية لكوفيد
  

بالمائة من سكان    70المتبقية بمجرد أن يتلقى   19-الحاكم أندرو إم كومو اليوم أنه سيتم رفع معظم قيود كوفيدأعلن 
ستصبح إرشادات   الخاصة بهم.  19- عاًما أو أكثر الجرعة األوىل من سلسلة لقاحات كوفيد 18نيويورك الذين تبلغ أعمارهم 

   -الخاصة بالصناعة  نيويورك فوروارد والية 
، والفحص  بما ف  ، والتنظيف والتطهثر  ذلك قيود السعة، والتباعد االجتماع 

، ومعلومات االتصال للبحث عن المفقودين  اختيارية للبيع بالتجزئة، وخدمات الطعام، والمكاتب، والصاالت   - الصح 
فيه العائل  وصالونات تصفيف الشعر وصالونا

ه، والثى ت الحالقة وخدمات العناية الرياضية، ومراكز اللياقة البدنية، والتث  
 مع إرشادات مركز ا الشخصية، من بير  أماكن تجارية أخرى. 

ً
لسيطرة عل األمراض، ستستمر مدارس رياض األطفال تماشيا

، وأماكن الرعاية   دين، والمرافق اإلصالحية، ودور رعاية المسنير  ئ المشر ، والمواصالت العامة، ومالج    عشر
إىل الصف الثان 
  اتب

  حتى يتم تطعيم المزيد من سكان نيويورك بالكامل.  19-اع اإلرشادات الصحية الحالية الخاصة بكوفيدالصحية ف 

  
ا لتوجيهات مراكز  

ً
األفراد غثر المتطعمير  المسؤولير  عن المحافظة عل التباعد االجتماع  بستة أقدام وارتداء قناع، وفق

 مع   الفيدرالية. السيطرة عل األمراض والوقاية منها 
ً
(  CDCاألمراض والوقاية منها ) مراكز مكافحة إلرشادات  الواليةتنفيذ تماشيا

ة .  األخثر سيتم إعفاء أماكن األحداث واسعة النطاق، من مرحلة ما قبل   ،ستظل األقنعة مطلوبة لألفراد غثر المتطعمير 
، وأماكن  دين، والمرافق اإلصالحية، ودور رعاية المسنير  ئ المشر ، والمواصالت العامة، ومالج    عشر

الروضة إىل الصف الثان 
وتوكوالت الصحية الحالية لكوفيد لصحية من رفع القيود. الرعاية ا   تلك األماكن، ستظل الث 

  والية نيويورك سارية    19- ف 
ف 

  المفعول. 

  
وس كورونا هو عالمة عل مدى صعوبة عمل سكان نيويورك الحتواء انتشار  وقال الحاكم كومو:  "إن رفع قيودنا بشأن فثر

وس وحماية مجتمعاتهم.  ألرقام إىل أدن  مستوياتها القياسية، من الواضح أن اللقاح فعال وأنه أداة ال تقدر  مع اتجاه ا الفثر

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html


 

 

وس.  وري أن يقوم أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح بذلك، حتى   بثمن ضد الفثر   حير  أننا وصلنا حتى اآلن، ال يزال من الض 
ف 

  يتمكنوا من االستمتاع بإعادة افتتاح الوالية إىل أقىص حد ممكن". 

  

ام بإرشادات الوالية أو تنفيذ    70بعد تطعيم     االلثى 
كات االستمرار ف  ، قد تختار الشر بالمائة من سكان نيويورك البالغير 

ا بطلب أقنعة وست أقدام من التباعد االجتماع  للموظفير    احتياطات صحية أخرى لموظفيها ورعاتها. 
ً
كات أيض ُيسمح للشر

م والزبائن داخل مؤسساتهم.  كات تنفيذها بالقوانير  واللوائح الفيدرالية وقوانير    يجب أن تلثى  أي متطلبات قناع تختار الشر
  التوصية بشدة باستخدام   الواليات المعمول بها )عل سبيل المثال، قانون األمريكيير  ذوي اإلعاقة(. 

تستمر وزارة الصحة ف 
  األماكن الداخلية حيث تك

  ون حالة تطعيم األفراد غثر معروفة. األقنعة وستة أقدام من التباعد االجتماع  ف 

  
بالمائة، فيما يل  إرشادات   70الخاصة بالصناعة بمعدل التطعيم بنسبة  نيويورك فورواردللتذكثر ، حتى يتم رفع إرشادات  

  معظم األماكن التجارية واالجتماعية. 
  . هنا للمزيد من التفاصيل يمكن العثور عليها   صحية موجزة حالية تنطبق ف 

  
السعة محدودة فقط بالمساحة المتاحة لألفراد أو المجموعات للحفاظ عل التباعد االجتماع  المطلوب   -  القدرة •

.  بناًء عل حالة التطعيم.    بالنسبة لألفراد / المجموعات المتطعمير  بالكامل، ال يلزم التباعد االجتماع 

o   أو تطبيق رقم  أو بطاقة  
ا لحالة التطعيم الكاملة من خالل نموذج ورفى

ً
كات إثبات قد تطلب الشر

Excelsior Pass  .عن حالة  الخاصة بالوالية  
كات عل اإلبالغ الذانى  من ذلك، قد تعتمد الشر

ً
بدال

  التطعيم. 

o جتماعًيا ويجب عل األفراد غثر  ال يحتاج األفراد الملقحون بالكامل إىل أن يكونوا متباعدين ا  - التباعد
 من ستة  المتطعمير  / غثر المعروفير  الحفاظ عل مسافة ستة أقدام من المسافة االجتماعية. 

ً
وبدال

أقدام من المسافة االجتماعية، يمكن استخدام الحواجز المادية المناسبة طالما أنهم ال يمثلون صحة أو 
  خطر عل السالمة. 

o راد الملقحون بالكامل إىل ارتداء أقنعة ويجب عل األفراد غثر المتطعمير  / غثر  ال يحتاج األف - األقنعة
  الداخل فقط بينما  

المعروفير  ارتداء أقنعة. يمكن لألفراد غثر المتطعمير  / غثر المعروفير  إزالة أقنعتهم ف 
  الهواء الطلق مع الحفاظ عل

بون وف   مسافة تباعد  يكونون متباعدين اجتماعًيا وجالسير  ويأكلون / يشر
  مكان الحدث أو التجمع، جالًسا. 

  تبلغ ستة أقدام وإذا كان ف 

o يجب توفثر محطات أو لوازم نظافة اليدين ليستخدمها األفراد؛ عل وجه التحديد، غسل   - نظافة اليدين
  تستخدم لمرة واحدة أو مطهر اليدين، مثل 

اليدين، مثل الصابون أو الماء الجاري أو المناشف التى
 من الكحول حير  ال يكون غسل اليدين مت  60المطهر المعتمد عل الكحول مع 

  المائة أو أكثر
اًحا أو ف 

  عملًيا. 

o   قم بتنظيف وتطهثر األسطح عالية اللمس مرة واحدة عل األقل يومًيا، مثل  -  التنظيف والتطهي
ورة   كة وتنظيف وتطهثر األسطح األخرى بانتظام حسب الض  المناطق العامة ومحطات العمل المشثى

ر العامة لالنتقال المجتمع  نظًرا لمستوى حركة المرور ونوع األفراد الذين يستخدمون المكان والمخاط
  . 19-لكوفيد

o التواصل بوضوح مع األفراد من خالل الالفتات والعالمات والطرق األخرى القابلة للتطبيق   -  التواصل
كة     إطار محدد بناًء عل هذه المبادئ وأي قيود أخرى قد تختار الشر

لالحتياطات الصحية السارية ف 
  الجتماع  واألقنعة أو نظافة اليدين. تنفيذها، مثل حدود السعة والتباعد ا

o بالنسبة للبيئات الداخلية، قم بزيادة تدفق الهواء الخارج   ومعدالت التهوية إىل    -  التهوية وترشيح الهواء
  المناطق الداخلية حيث  

ا لقوانير  ومعايثر البناء؛ ف 
ً
، وفق الحد الذي يتوافق مع الراحة واألمان الفرديير 

شيح يتم إعادة تدوير الهوا  يلت   أعل ترشيح متوافق مع رف المرشح   HVACء، تأكد من أن نظام الثى
، أو MERV-13وأنظمة معالجة الهواء المثبتة حالًيا، من الناحية المثالية بحد أدن  

ً
، أو ما يعادله صناعيا

  البيئة المحددة؛ ونشر مقاييس جودة الهواء الداخل  المناسبة األخرى  
، حسب االقتضاء ف  أكث 

ورةوا   لضوابط الهندسية، مثل المراوح المحمولة والمرشحات ومنظفات الهواء حسب الض 

https://forward.ny.gov/


 

 

o التجمعات والمناسبات -    
  تتجاوز حد التجمعات االجتماعية ف 

بالنسبة للتجمعات أو األحداث التى
  الداخل أو    250الوالية البالغ 

  الهواء الطلق، يتم تطبيق هذه القوانير  اإلضافية، بما يت  500ف 
وافق مع  ف 

  تنفيذ الوالية لتوجيهات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها: 

  أي مكان يوجد فيه تجمع مكثف لألشخاص فوق حدود التجمع االجتماع   - إثبات التطعيم ▪
ف 

  عن  
، يجب طلب إثبات حالة التطعيم؛ ال يمكن استخدام اإلبالغ الذانى دون تباعد اجتماع 

بالمائة طالما أن جميع   100تعمل أماكن األحداث بسعة تصل إىل  يمكن أن  حالة التطعيم. 
ين قد تم تطعيمهم بالكامل، بما يتوافق مع القوانير  واللوائح الفيدرالية وقوانير  الواليات  الحاض 

  المعمول بها. 
ين  ▪   تتجاوز حد التجمع، يجب عل الحاض 

لحضور األحداث الداخلية التى
 عل حالة  الذين تزيد أعمارهم عن أربعة أ

ً
عوام والذين ال يقدمون دليال

ة،   19- التطعيم الكاملة تقديم دليل عل نتيجة اختبار كوفيد السلت   األخثر
  غضون   PCR / NAATمثل اختبار 

  غضون   72ف 
  6ساعة أو مستضد ف 

 عل نتيجة اختبار  ساعات قبل الدخول. 
ً
ال تتطلب األحداث الخارجية دليال

ة  19-كوفيد . السلت   األخثر   لألفراد غثر المتطعمير  / غثر المعروفير 

ا عن    - الفحص الصحي  ▪
ً
يجب أن يخضع جميع األفراد للفحص الصح  بحث

-وجهات االتصال الوثيقة الحديثة ونتائج اختبار كوفيد 19-أعراض كوفيد
ة ، قبل أو فور وصول الحدث.  19 يمكن إجراء الفرز عث   اإليجابية األخثر

اء الت   / موقع الويب أو الالفتات أو عند شر
ون  يد اإللكثى ذاكر أو عن طريق الث 

  قبل دخول األفراد إىل ساحة 
ون  الهاتف أو عن طريق المسح اإللكثى

  لم تعد هناك حاجة لفحوصات درجة الحرارة.  الحدث. 
يجب عل شخص واحد عل األقل من كل طرف من   -  معلومات االتصال ▪

ين تسجيل الدخول أثناء إصدار التذاك ر، أو قبل أو فور دخول مساحة  الحاض 
   
ون  الحدث، مع تقديم اسمه وعنوانه ورقم هاتفه أو عنوان بريده اإللكثى

  جهود تعقب جهات االتصال المحتملة. 
يمكن إجراء عملية   الستخدامه ف 

  ذلك عل سبيل المثال ال  
تسجيل الدخول من خالل أي وسيلة، بما ف 
. الحض التطبيق الرقم  و / أو النموذج ال   

يجب االحتفاظ ببيانات  ورفى
يوًما وإتاحتها لدوائر الصحة الحكومية    28تسجيل الدخول لمدة ال تقل عن 

  والمحلية عند الطلب. 
  
  

###  
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