
 

لقد ثبتت إصابتي بفيروس COVID-19 من خالل االختبار. 
متى يمكنني السفر؟

إذا كانت لديك أعراض اإلصابة بفيروس COVID-19، فيجب عليك 
االنعزال بأمان في المنزل أو في فندق لمدة 10 أيام على األقل بعد بدء 

األعراض. تشمل أعراض COVID-19 الحمى أو القشعريرة أو السعال أو 
ضيق التنفس أو صعوبة التنفس أو اإلرهاق أو آالم العضالت أو الجسم 

أو الصداع أو فقدان جديد للشم أو التذوق أو التهاب الحلق أو احتقان 
األنف أو سيالنه أو الغثيان أو القيء أو اإلسهال. يجب عليك إلغاء أي 
سفر مجدول خالل هذا الوقت. يمكنك السفر بعد 10 أيام إذا لم تكن قد 
أُصبت بالحمى خالل 24 ساعة )وذلك بدون تناول األدوية الخافضة 

للحمى( وتحسنت أعراضك. 

إذا لم تكن لديك أعراض اإلصابة بفيروس COVID-19، فيجب عليك 
االنعزال بأمان في المنزل أو في فندق لمدة 10 أيام على األقل بعد 

الحصول على االختبار اإليجابي لـ COVID-19. يجب عليك إلغاء أي 
سفر مجدول خالل هذا الوقت. إذا ظهرت عليك أعراض اإلصابة 

بفيروس COVID-19 خالل هذه األيام العشرة، فاتبع اإلرشادات الخاصة 
باألشخاص الذين تظهر عليهم األعراض.

هل يمكنني السفر في وقت أقرب إذا أجريت االختبار مرة 
أخرى وجاءت النتيجة سلبية؟

ال. فإن النتيجة السلبية في االختبار الثاني ال ُتغير الوقت الذي ُيمكنك 
السفر فيه. يجب عليك االنعزال بأمان في المنزل أو في فندق لمدة 10 أيام 
على األقل بعد الحصول على نتيجة االختبار اإليجابي لـ COVID-19. إذا 

 كانت لديك أعراض، فيجب عليك البقاء في المنزل أو في فندق لمدة 
10 أيام على األقل بعد ظهور األعراض األولى.

 جاءت نتيجة اختبار COVID-19 الخاصة بي سلبية، 
 لكنني أسافر مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس. 

هل ال يزال بإمكاني السفر؟ 
ال، ال يمكنك السفر ويجب عليك تأجيل خطط السفر لمدة 11 يوًما على 

األقل. 

إذا أمضيت 10 دقائق أو أكثر على مسافة في حدود ستة أقدام من 
شخص ثبتت إصابته بفيروس COVID-19، فأنت معرض لخطر اإلصابة 
بالفيروس. لحماية من حولك، يجب أن تعزل نفسك بأمان في المنزل أو 

في فندق لمدة 10 أيام بعد آخر مخالطة بينك وبين شريكك في السفر. 

كيف يمكنني الحصول على غرفة فندقية مجانية للعزل بأمان؟
يوفر NYC Test & Trace Corps غرف فندقية مجانية لألشخاص الذين 
يحتاجون للعزل بأمان في مدينة نيويورك، بما في ذلك الزوار. للمزيد 

.212-COVID19 (212-268-4319)  من المعلومات، اتصل على الرقم

ليس لدّي تأمين صحي أو ُمقّدم رعاية صحية في مدينة 
نيويورك. كيف يمكنني الحصول على مساعدة طبية؟

يمكنك االتصال بالرقم NYC-4NYC (844-692-4692)-844 للتحدث 
إلى مقدم الرعاية الصحية، بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بك أو 

قدرتك على الدفع. 

 COVID-19 
والسفر

testandtrace.nyc للمزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة 
.212-COVID19 أو اتصل على
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COVID-19 TEST

يجب أن تعرف 
حالتك. قُم 

بإجراء اختبار 
فيروس كورونا 

COVID-19 بدون 
تكلفة عليك.

يجب عليك العزل 
بأمان لحماية 

اآلخرين وتلقي 
العناية في فندق أو 

في المنزل.

ُرد على مكالمة 
المسؤولين عن 

تقصي المخالطين 
لدينا للمساعدة على 

إيقاف انتشار فيروس 
 COVID-19 كورونا

في مجتمعك.

العنايةاالختبار التقصي

يلتزم برنامج NYC Test & Trace Corps بحماية خصوصية وأمان معلوماتك الشخصية 
والصحية، حيث تكون كل المعلومات التي نتلقاها سرية ومحمية بموجب قانون الصحة بمدينة 

نيويورك. لن يسأل برنامج Test & Trace Corps عن حالة الهجرة الخاصة بأي شخص. 

ما الذي يمكنك القيام به لمكافحة 
 COVID-19 فيروس كورونا


