
نصائح مدينة نيويورك الخاصة بالسفر
ي مدينة نيويورك! 

مرحًبا بك �ف
وس كورونا )COVID-19( عىل مستوى المجتمع. ي لديها انتشار واسع لف�ي

أصدرت والية نيويورك نصائح خاصة بالسفر الأي شخص يسافر من الواليات ال�ت

وس كورونا )COVID-19(، فأنت مطالب  وفًقا لهذا النصائح، ينص قانون والية نيويورك أنه إذا كنت مسافًرا إىل هنا من واليات لديها معدل إصابة مرتفع بف�ي
باتباع إرشادات الوالية أدناه وإال فقد تتحّمل غرامة قدرها 2,000 دوالر.

بموجب قانون الوالية
إذا كنت مسافًرا إىل هنا من أي من هذه الواليات، و

رشادات الواردة أدناه. ي تلك الوالية، فأنت مطالب باتباع االإ
قضيت أك�ث من 24 ساعة �ف

إرشادات الوالية:
ي حاالت الطوارئ 

ي المكان الذي تقيم فيه وال تُغادره إال �ف
لك أو �ف ف ي م�ف

1.  الحجر الصحي واالنعزال عن االآخرين للحفاظ عىل سالمة الجميع. يرجى البقاء �ف
أو لطلب الرعاية الطبية لمدة 14 يوًما من تاريخ مغادرتك نقطة السفر.

ي traveler.health.ny.gov أو امسح الرمز أدناه.
و�ف 2.  أكمل نموذج صحة المسافر هذا عىل الموقع االلك�ت

ف الذين يسافرون إىل مدينة نيويور(. تفّضل بزيارة  3.  راجع مسؤولياتك االإضافية بموجب نصائح السفر. قد يتم تطبيق إعفاءات للعمال االأساسي�ي
.ny.gov/traveladvisory

. هل  ي
ي فندق خاص مجا�ف

ل أو �ف ف ي الم�ف
إذا كنت بحاجة إىل دعم أثناء الحجر الصحي، فيمكن أن تساعدك NYC Test & Trace Corps عىل العزل بأمان �ف

. 1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969)  عىل الرقم NYC COVID-19 لديك أسئلة؟ اتصل بالخط الساخن الخاص بـ

ّ هذه القائمة بشكل دوري. تفّضل بزيارة  . تتغ�ي لزامي اعتباًرا من  ي معاي�ي الحجر الصحي االإ
ي تستو�ف

 فيما يىلي الواليات ال�ت
ny.gov/traveladvisory لالطالع عىل أحدث قائمة.
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ي
 مكافحة COVID-19 �ف

مدينة نيويورك!
االختبار

يجب أن تعرف 
حالتك من خالل 

إجراء اختبارات 
وس كورونا  ف�ي

 )COVID-19(
واالأجسام المضادة 

مجانًا.

 هل لديك أسئلة؟ اتصل بالخط الساخن الخاص بـ NYC COVID-19 عىل الرقم 
.1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969) 

فم برنامج NYC Test & Trace Corps بحماية خصوصية وأمان معلوماتك  يل�ت
ي نتلقاها رسية ومحمية بموجب 

الشخصية والصحية، حيث تكون كل المعلومات ال�ت
قانون الصحة بمدينة نيويورك. لن يسأل برنامج Test & Trace Corps عن حالة 

الهجرة الخاصة بأي شخص.

رُد عىل مكالمة 
ف عن تقصي  المسؤول�ي

ف لدينا  المخالط�ي
للمساعدة عىل إيقاف 
وس كورونا  انتشار ف�ي

ي 
)COVID-19( �ف

مجتمعك.

يجب عليك العزل 
بأمان لحماية 

االآخرين وتلقي 
ي فندق أو 

العناية �ف
ل. ف ي الم�ف

�ف

العنايةالتقصي
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