
الأسئلة المتداولة

NYC Test & Trace لمحة عامة عن برنامج

نامج NYC Test & Trace Corps؟ ما المقصود ب�ب

وس كورونا )COVID-19(. من خالل الموارد والإجراءات المجانية، تهدف NYC Test & Trace Corps إىل احتواء  مبادرة صحية عامة لمكافحة ف�ي

ي 1 يونيو 2020، والذي يتضمن 
وس كورونا )COVID-19( وحماية مدينتنا. تم إطالق برنامج NYC Test & Trace Corps رسمًيا �ف ي ف�ي

تف�ش

وس كورونا )COVID-19( ح�ت نتمكن جميًعا من العودة إىل  ي الصحة العامة وداعمي المجتمع الذين يعملون عىل مكافحة ف�ي
ف �ف مجموعة من الأطباء والمتخصص�ي

ي الحفاظ عىل صحة سكان نيويورك وسالمتهم.
المدارس والعمل، والمساعدة �ف

ي ظل التعاون الوثيق مع قسم الصحة والصحة العقلية
 يتم قيادة عمل برنامج Corps من خالل NYC Health + Hospitals �ف

ها من وكالت المدينة الأخرى. )Department of Health and Mental Hygiene(  وغ�ي

ما هدف Test & Trace Corps؟

وس كورونا )COVID-19( عىل العزل  وس ومساعدة الذين تأكدت إصابتهم بف�ي ف من خالل تقليل انتشار الف�ي يهدف Corps إىل إبقاء جميع سكان نيويورك آمن�ي

بأمان وحماية أحبائهم. يعمل Corps عىل ثالثة محاور رئيسية:

الختبار

ي جميع أنحاء المدينة.
ي مئات مواقع الختبار �ف

وس كورونا )COVID-19( الرسي والآمن بدون تكلفة لجميع سكان نيويورك �ف يتوفر اختبار ف�ي

التقصي

ف ومساعدتهم عىل العثور عىل أفضل مكان للعزل بأمان  وس من خالل مخالطة المصاب�ي صابة بالف�ي ي تحديد الأشخاص الذين ربما تعرضوا لالإ
يكمن هدف التقصي �ف

، سيتم توف�ي هذا الجهد لدعم  ف ف الذين يطلق عليهم المسؤولون عن تقصي المخالط�ي ي الصحة العامة المدرب�ي
ف �ف عن الآخرين. بمساعدة الآلف من المتخصص�ي

.)COVID-19( وس كورونا سكان نيويورك الذين ثبتت إصابتهم بف�ي

العناية

وس كورونا )COVID-19( والذين خالطوهم  ف من تمتع كل الأشخاص الذين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية للف�ي سيتأكد المسؤولون عن تقصي المخالط�ي

ي فندق، بصورة مجانية. ستحظى الفنادق بمراقبة عىل مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من ِقبل الأطباء والممرضات 
ل أو �ف ف ي الم�ف

بالموارد الالزمة للعزل بأمان �ف

نت الالسلكي وتوف�ي كل الوجبات والوصول إىل وسائل دعم الصحة النفسية والعافية وكذلك مكالمات هاتفية محلية  ن�ت ي بالإ
الماهرات، إىل جانب توف�ي اتصال مجا�ف

ل، سيساعدهم فريق Take Care عىل الحصول  ف ي الم�ف
غ�ي محدودة مجانية للبقاء عىل اتصال بالأحباء. بالنسبة لسكان نيويورك الذين يختارون العزل بأمان �ف

عىل الطعام وتوصيل الأدوية.

وس كورونا )COVID-19(؟ بمن أتصل إذا كانت لدي أسئلة عن NYC Test & Trace Corps أو ف�ي

ف والموارد لحماية نفسك وأحبائك، اتصل بالرقم  ف عن تقصي المخالط�ي وس كورونا )COVID-19(، والستفسار عن مواقع الختبار والمسؤول�ي لالأسئلة حول ف�ي

) COVID19 )212-268-4319-212 . لدينا عاملو هاتف لالإجابة عىل أسئلتك كل يوم من الساعة 9 صباًحا ح�ت 9 مساًء.
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كيف يتأكد برنامج NYC Test & Trace Corps من حماية خصوصية وأمان المعلومات الشخصية؟

طه القانون الفيدراىلي  فم برنامج NYC Test & Trace Corps بحماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية الشخصية لسكان نيويورك بحسب ما يش�ت يل�ت

ي 
ة الطويلة ل NYC Health + Hospitals ودائرة صحة المدينة )City Health Department( �ف ي والمحىلي وبما يتما�ش مع الخ�ب

والول�أ

ف رسية ومحمية بموجب  ف عن تقصي المخالط�ي ي تتلقاها NYC Test & Trace Corps من المسؤول�ي
الحفاظ عىل هذه المعلومات. ستكون كل المعلومات ال�ت

قانون الصحة بمدينة نيويورك.

لن يسأل برنامج NYC Test & Trace Corps عن حالة الهجرة الخاصة بأي شخص. لن يتم ربط قاعدة بيانات Corps بأي من قواعد بيانات إنفاذ 

ف المعتمدين لغرض محدود وهو حماية  القانون. سيتم حفظ أي معلومات تحصل عليها NYC Test & Trace Corps بأمان واستخدامها من قبل الموظف�ي

الصحة العامة.

دارات العمومية” بموجب قانون الهجرة مقابل تلقي الخدمات من قبل  هل سيتم اعتباري مدرًجا ضمن قانون “الأشخاص الذين تعولهم الإ

 Test & Trace Corps؟

قامة  ف أو استخدام خدمة Take Care hotel عىل قدرتك عىل التقدم للحصول عىل الإ ل. لن يؤثر إجراء الختبار أو التحدث مع المسؤول عن تقصي المخالط�ي

وس كورونا )COVID-19( ضمن قانون  ي المتعلقة بف�ي اء(. إضافة إىل ذلك، لن يتم اعتبار خدمات الرعاية الصحية الوقائية أو العالج الط�ب الدائمة )البطاقة الخ�ف

دارات العمومية. الأشخاص الذين تعولهم الإ

وس؟ ًرا من انتشار الف�ي كيف يعمل فريق NYC Test & Trace Corps عىل فهم الحتياجات المتنوعة لسكان نيويورك، ل سيما المجتمعات الأك�ث ت�ض

ي يخدمها. تقدم المجموعات المجتمعية المشورة والدعم لمساعدتنا عىل 
يعمل Test & Trace Corps عىل ضمان أن يعكس هذا الجهد تنوع المدينة ال�ت

وس كورونا )COVID-19(. إضافًة إىل أن  ي تأثرت بشكل غ�ي متناسب بجائحة ف�ي
تقديم خدمات فّعالة ولئقة ثقافًيا، وللتعامل مع احتياجات المجتمعات ال�ت

.)COVID-19( وس كورونا ًرا من ف�ي ف هم من أحياء مدينة نيويورك الأك�ش ت�ف ف عن تقصي المخالط�ي المسؤول�ي

اكات مع أك�ش من 12 مؤسسة مجتمعية عىل مستوى المدينة، تقدم NYC Test & Trace Corps منسقي الوصول إىل الموارد لمساعدة سكان  ومن خالل رسش

ي منازلهم، مثل الحصول عىل الطعام أو الدواء.
ي قد يُواجهونها أثناء العزل بأمان �ف

ي التغلب عىل المشاكل اللوجستية ال�ت
نيويورك �ف

الختبار

من الذي يمكن اختباره؟

وس كورونا )COVID-19( واختبار الأجسام المضادة بدون تكلفة. يجب عىل جميع سكان نيويورك إجراء  يمكن لجميع سكان نيويورك إجراء الختبار التشخيصي لف�ي

وس كورونا )COVID-19(، ح�ت لو لم تكن لديهم أعراض. الختبار التشخيصي لف�ي

أين يمكن لسكان نيويورك الخضوع لالختبار؟

ي عيادات 
ي ذلك أك�ش من 30 موقًعا من مواقع NYC Health + Hospitals و�ف

ي جميع أنحاء المدينة، بما �ف
هناك المئات من مواقع الختبار �ف

فيهية ومن خالل مركبات الختبار المتنقلة. للعثور عىل موقع اختبار بالقرب منك، تفضل بزيارة  فهات والمراكز ال�ت ي المت�ف
CityMD وبالقرب من مساكن NYCHA و�ف

. 212-COVID19 )212-268-4319( أو اتصل عىل الرقم nyc.gov/covidtest

هل يجب عىل الناس إجراء الختبار أك�ث من مرة؟

نعم، يجب عىل الجميع إجراء الختبار بشكل متكرر لضمان الحفاظ عىل صحتهم وسالمتهم وكذلك صحة أحبائهم وسالمتهم.

هل سأحتاج إىل دفع المال مقابل الختبار؟

 )COVID-19( وس كورونا ف صحي لإجراء اختبار ف�ي وس كورونا )COVID-19( بدون تكلفة. ل تحتاج إىل تأم�ي ل، تقدم العديد من مواقع الختبار اختبارات ف�ي

ف الخاصة بك  ، فمن المهم مشاركة معلومات التأم�ي ف ي أي موقع من مواقع NYC Health + Hospitals. إذا كان لديك تأم�ي
أو اختبار الأجسام المضادة �ف

ك. ف المش�ت ي السداد أو التأم�ي
. ومع ذلك، لن تحتاج إىل أن تدفع المال من خالل المشاركة �ف ف كة التأم�ي ح�ت يمكن دفع الفاتورة من قبل رسش

؟ ي م�ت وكيف سأتلقى نتائج الختبار الخاصة �ب

وس كورونا  ي من أعراض ف�ي
ي فندق إذا كنت تعا�ف

ل أو �ف ف ي الم�ف
ي غضون 3-5 أيام. أثناء انتظار نتائج الختبار، من المهم أن تقوم بالعزل بأمان �ف

تصدر نتائج اختبارك �ف

.COVID-19 أو تعتقد أنك ربما تعرضت لـ )COVID-19(
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التقصي

؟ ما المقصود بالتقصي

وس كورونا )COVID-19( إيجابية أو  ، عىل العثور عىل الأشخاص الذين جاءت نتيجة إصابتهم بف�ي ف ، وهو ما يطلق عليه أيًضا تقصي المخالط�ي ينطوي التقصي

وس. هم للف�ي صابة به ومطالبتهم بالعزل الآمن بعيًدا عن الآخرين ح�ت تنتهي إمكانية نرسش ف لالإ المعرّض�ي

؟ ض ما هو دور المسؤول عن تقصي المخالط�ي

صابة به. سيقوم المسؤول عن  ف لالإ وس كورونا )COVID-19( أو المعرّض�ي ف بالأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بف�ي يتصل المسؤولون عن تقصي المخالط�ي

: ف بما يىلي تقصي المخالط�ي

الستفسار منك عما تشعر به +

+ )COVID-19( وس كورونا الستفسار منك عما إذا كنت بحاجة للخدمات والدعم لمساعدتك عىل الحفاظ عىل صحتك وتجنب نرسش ف�ي

لك وبعيًدا عن الآخرين + ف ي م�ف
ي تحتاج إليها للبقاء �ف

توضيح المدة ال�ت

صابة، إذا كانت نتيجة الختبار إيجابية + طرح الأسئلة لمعرفة كيف يمكن أن تكون قد تعرّضت لالإ

وس خاللها لالآخرين، إذا كانت نتيجة الختبار  + ت الف�ي ي قد تكون نرسش
ة ال�ت الستفسار عن الأسماء ومعلومات التصال الخاصة بالأفراد الذين خالطتهم أثناء الف�ت

إيجابية

. ف ثبات أنهم مسؤولو تقصي المخالط�ي ف زيارتك شخصًيا لالطمئنان عن صحتك. سُيظهرون لك بطاقات الهوية الخاصة بهم لإ يمكن للمسؤول عن تقصي المخالط�ي

كيف تحصل NYC Test & Trace Corps عىل معلومات الأشخاص؟

وس كورونا )COVID-19(، فإنNYC Test & Trace Corps قد تلقى معلوماتك من دائرة الصحة بمدينة نيويورك   إذا تم تشخيص إصابتك بف�ي

ات إرسال المعلومات إىل دائرة الصحة  )NYC Health Department(. يطلب قانون ولية نيويورك وقانون الصحة بمدينة نيويورك من المخت�ب
 NYC Health( يجابية. شاركت دائرة الصحة بمدينة نيويورك بمدينة نيويورك )NYC Health Department( بخصوص نتائج الختبار الإ

ي تتيح استخدام هذا النوع من المعلومات لحماية 
ف الخصوصية ال�ت Department( معلوماتك مع NYC Test & Trace Corps امتثالً لقوان�ي

الصحة العامة ووقف انتشار المرض.

وس  وس كورونا )COVID-19(، فإن NYC Test & Trace Corps تلقى معلوماتك لأن شخًصا تم تشخيص إصابته بف�ي صابة بف�ي إذا كنت معرًّضا لالإ

وس ويحتمل أن تكون قد تعرّضت  ي مكان كان يوجد به شخص ما مصاب بالف�ي
ف أنك خالطته. أو أنك كنت �ف كورونا )COVID-19( أخ�ب المسؤول عن تقصي المخالط�ي

ه بأنك خالطته. ف إخبارك بالشخص الذي أخ�ب له. ل يمكن للمسؤول عن تقصي المخالط�ي

نامج NYC Test & Trace Corps؟ ض وتابع ل�ب كيف يمكن لسكان نيويورك معرفة ما إذا كان الشخص الذي يتصل بهم هو المسؤول عن تقصي المخالط�ي

وس المسبب لـ COVID-19 أو تعرض له.  ف لـ NYC Test & Trace Corps بكل من ثبتت إصابته بالف�ي ف التابع�ي ف عن تقصي المخالط�ي يتصل المسؤول�ي

يرجى الرد عىل الهاتف إذا تلقيت مكالمة من:

+ NYC Test+Trace

+ NYC Covid Test

+ 212-242-XXXX 540-212 أو-XXXX رقم هاتف يبدأ بـ

(. سوف  ي ي أداة “Validate My Tracer” )تحّقق من مسؤول التقصي الخاص �ب
يُمكنك أيًضا أن تطلب من الشخص الذي يتصل بك أن يُعطيك رمًزا لتدخله �ف

ف إذا كان الرمز صالًحا. بمجرد استخدام رمز صحيح، تنتهي صالحيته ول يمكن استخدامه مرة أخرى. لستخدام  تتأكد الأداة من اسم الشخص المسؤول عن تقصي المخالط�ي

:”Validate My Tracer“ أداة

1( اطلب رمًزا من الشخص الذي يتصل بك أو يزورك. +
+ .testandtrace.nyc 2( ُزر
+ .) ي 3( اخ�ت “Click Here to Validate My Tracer” )انقر هنا للتحّقق من مسؤول التقصي الخاص �ب
4( أدخل الرمز. +
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ف بما يىلي أبًدا: لن يقوم المسؤول عن تقصي المخالط�ي

الستفسار عن اسمك - سيكونوا عىل علم به عندما يتصلون بك +

الستفسار عن رقم الضمان الجتماعي الخاص بك +

طلب أي معلومات مالية خاصة +

طلب معلومات بطاقة الئتمان +

يله عىل هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر + ف نامج أو ت�ف ي ال�ب
طلب التحكم �ف

ثبات أنهم  ل، خاصًة إذا لم يتمكن من الوصول إليك ع�ب الهاتف. سُيظهرون لك بطاقات الهوية الخاصة بهم لإ ف ي الم�ف
ف �ف قد يزورك أيًضا المسؤول عن تقصي المخالط�ي

. ف مسؤولو تقصي المخالط�ي

وس كورونا )COVID-19(؟ ي لف�ي ماذا يُع�ض ب "التصال الوثيق" بشخص ثبت أن فحصه إيجا�ب

يتم تعريف التصال الوثيق عىل أنه:

+ )COVID-19( وس كورونا العيش مع شخص ثبتت إصابته بف�ي

+ )COVID-19( وس كورونا التقبيل أو ممارسة الجنس مع شخص ثبتت إصابته بف�ي

+ )COVID-19( وس كورونا ل شخص تم تشخيص إصابته بف�ي ف ي م�ف
تقديم الرعاية �ف

+ )COVID-19( وس كورونا قضاء 10 دقائق أو أك�ش عىل مسافة ستة أقدام من شخص نتيجة اختباره إيجابية لف�ي

وس )COVID-19(؟ ي هاتفي الذكي إذا كنُت قد خالطُت شخًصا مصابًا بف�ي
�ض هل يُمكن أن يُخ�ب

وس كورونا  ي حال كنَت قد خالطَت شخًصا جاءت نتيجة فحصه إيجابية لف�ي
إذا قمَت بتحميل تطبيق COVID Alert NY وتفعيله، فسوف تتلقى تنبيًها �ف

 )COVID-19(. لن يجمع التطبيق معلوماتك الشخصية أو ينقلها أو يخزّنها بأي حال من الأحوال كما أن الأسماء تكون مجهولة فيه. لن يتم تعّقب موقعك أبًدا، 
ب شخص آخر عىل بعد مسافة 6 أقدام ولديه التطبيق ذاته. للمزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة   حيث إن التطبيق يستخدم تقنية البلوتوث لالستشعار عندما يق�ت

.coronavirus.health.ny.gov/covid-alert-ny/y

وس؟ ي بأنهم قد يكونوا تعرّضوا لالإصابة بالف�ي
ي إخبار الأشخاص الذين خالطو�ض

وس )COVID-19(. كيف يُمكن�ض أنا ُمصاب بف�ي

وس )COVID-19( ولكن لن يتم ذلك إل إذا شاركَت  صابة بف�ي ف لك بأنهم قد يكونوا تعرّضوا لالإ ف بإخبار المخالط�ي سوف يقوم المسؤولون عن تقصي المخالط�ي

ف لك أبًدا بأنك الشخص الذي ذكرتهم. ف الخاص بك والذي لن يُخ�ب المخالط�ي أسماءهم وبيانات التصال الخاصة بهم مع المسؤول عن تقصي المخالط�ي

 ، ف وس كورونا )COVID-19( قبل أن يتواصل معهم المسؤول عن تقصي المخالط�ي صابة بف�ي ف لك بأنهم قد يكونوا تعرّضوا لالإ  نُوصي بأن تُخ�ب المخالط�ي

ي ويُحتمل أن 
وس كورونا )COVID-19( عىل التو. ونظًرا لأنك خالطت�ف ي بف�ي

إذا شعرت بالرتياح للقيام بذلك. يُمكنك أن تقول شيًئا مثل: "لقد تم تشخيص إصاب�ت

ي البيت وعدم مخالطة أي شخص لمدة 10 يوًما منذ آخر مرة كنا فيها مًعا. إذا لم تستطع 
صابة به. يتوّجب عليك البقاء �ف وس، فإنك معرّض لالإ أكون مصدًرا لنرسش الف�ي

القيام بذلك، فاتصل بالخط الساخن الخاص بـ NYC Test & Trace Corps عىل الرقم COVID19-212 للمزيد من المعلومات عن الموارد 

ي 
و�ف لك�ت ي أو غرفة فندقية مجانية. كما يُمكنك أيًضا التصال بالخط الساخن أو زيارة الموقع الإ

المجانية لمساعدتك عىل العزل بأمان، مثل الحصول عىل الطعام المجا�ف

nyc.gov/covidtest للبحث عن موقع اختبار بالقرب منك."

العناية

ل؟ ض ي الم�ض
ي سيتلقاها سكان نيويورك عند العزل �ض

ما نوع المساعدة ال�ت

 ، ف ل وبمراقبة حالتهم الصحية رسائل نصية أو مكالمات الطمئنان اليومية من المسؤول عن تقصي المخالط�ي ف ي الم�ف
سيتلقى كل سكان نيويورك الذين يقومون بالعزل بأمان �ف

والذين قد يجرون أيًضا زيارات شخصية لطمئنان عن صحتهم. سيوفر NYC Test & Trace Corps أيًضا إمكانية الوصول إىل الوجبات والأدوية.

كيف يمكن لسكان نيويورك الوصول إىل غرفة فندقية مجانية لعزلهم بأمان إذا ثبتت إصابتهم بـ COVID-19؟

ي الفندق لمدة تصل إىل 10 يوًما إذا لم يكن لديك مكان للعزل فيه بأمان لحماية أحبائك. لمعرفة المزيد، اتصل بالرقم 
قد تكون مؤهالً للحصول عىل إقامة مجانية �ف

. 212-COVID19 )212-268-4319(
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ي الفنادق؟
ما الخدمات المتوفرة �ض

ي وبدعم عىل مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من ِقبل الأطباء والممرضات الماهرات، 
ي غرفة فندقية بخدمة نقل مجا�ف

سيحظى سكان نيويورك الذين اختاروا العزل بأمان �ف

نت الالسلكية، والتلفزيون الكابىلي وكذلك إجراء مكالمات هاتفية  إىل جانب توف�ي وجبات مجانية والوصول إىل خدمات الصحة النفسية والعافية وتوف�ي الوصول إىل شبكة الن�ت

.Take Care Hotels ي موقع
وس كورونا )COVID-19( متاح أيًضا �ف محلية غ�ي محدودة مجانية للبقاء عىل اتصال بالأحباء. اختبار ف�ي

كيف يمكن لمقدمي الخدمات إحالة المر�ض إىل الفنادق؟

ي إىل CommCareCP@nychhc.org  لإحالة مريض إىل 
و�ف يمكن لأي طبيب أو ممرضة أو مساعد طبيب عىل مستوى المدينة إرسال رسالة بريد إلك�ت

 ،NYC Test & Trace 212   الخط الساخن ل-COVID19 )212-268-4319( غرفة فندقية. إذا لم يكن لديك طبيب ، فيمكنك التصال بالرقم

ي إجراء الحجز.
للتحدث مع شخص يمكنه مساعدتك �ف

 لمزيد من المعلومات حول NYC Test & Trace، اتصل بالرقم
testandtrace.nyc 212  أو تفّضل بزيارة-COVID19 )212-268-4319(
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