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Take Careنظرة عامة على 

من أن أي شخص تكون نتيجة NYC Test & Trace Corpsسوف يتأكد برنامج

الموارد لديهمتتوفر المخالطين لهواألشخاص COVID-19اختباره إيجابية لفيروس 

.فيروسمنع انتشار العلىللمساعدة أو في المنزل مجانًا في فندقالالزمة للعزل بأمان 



Take Careمعلومات للعزل بأمان في أحد فنادق 
أو الذين ربما تعرضوا COVID-19يمكن لسكان نيويورك الذين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية لفيروس ▪

وحماية للعزل بأمان أيام10تصل إلى لمدة مجانيةللفيروس أن يكونوا مؤهلين للحصول على غرفة فندقية 

.أحبائهم

األشخاص الذين تعولهم ، فلن يتم اعتبار ذلك ضمن قانون Take Careإذا اخترت العزل في أحد فنادق ▪

على قدرتك على Take Careلن تؤثر فنادق . ولن يؤثر على أي مزايا أخرى تتلقاهااإلدارات الحكومية

.  التقدم للحصول على البطاقة الخضراء

روس بفيالخاصة يتم اعتبار خدمات الرعاية الصحية الوقائية أو العالج الطبي لنإلى ذلك، إضافةً ▪

COVID-19 الحكوميةاألشخاص الذين تعولهم اإلداراتضمن قانون  .

COVID19-212-1يمكن ألي شخص االتصال برقم ▪ .لحجز غرفة(212-268-4319)



Take Careمعلومات للعزل بأمان في أحد فنادق 
:التاليةالمجانيةسيتمتع نزالء الفنادق بالخدمات ▪

ألي مواعيد طبية ضروريةووإليهاالنتقال ذهابًا وإيابًا من الفندق ▪

غرف وحمامات خاصة▪

الفندقفي COVID-19اختبار فيروس ▪

دائمعلى اتصال لتبقىوتلفزيون كبلي ومكالمات هاتفية محلية غير محدودة مجانًا ( Wi-Fi)فاي -االتصال بشبكة واي▪

(وجبات نباتية ووجبات كوشرتشمل)إفطار وغداء وعشاء يوميًا وجبات ▪

توصيل األدوية▪

من قِبل ممرضات وأطباء ماهرينالفندقخدمات الرعاية الصحية في ▪

النفسيةالصحة خبراء خدمات الطب النفسي عن بُعد للوصول إلى مقدمي خدمات ▪

COVID19-212-1يمكن ألي شخص االتصال برقم ▪ .لحجز غرفة(212-268-4319)



Take Careمعلومات للعزل بأمان في أحد فنادق 

:  يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على▪

https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-

trace/take-care/

يمكن ألي شخص االتصال برقم ▪

1-212-COVID19 .لحجز غرفة (212-268-4319)



الموارد-العزل بأمان في المنزل 

من توفر الموارد الالزمة للعزل NYC Test & Trace Corpsسيتأكد برنامج ▪

مخالًطا لشخصأو كان COVID-19بأمان في المنزل ألي شخص مصاب بفيروس 

. COVID-19مصاب بفيروس 

خاص بك،من المؤسسات المجتمعية في الحّي الالمواردمستشاريللقيام بذلك، نعمل مع ▪

.الموارد في الحّي الخاص بكالحصول على علىحيث يمكنهم مساعدتك ▪



الموارد-العزل بأمان في المنزل 

:على ما يليالمجانيةتشتمل الموارد 

توصيل الطعام▪

إجازة مدفوعة األجر من صاحب العمل▪

المساعدة في الحصول على أمر حجر صحي▪

الدواء▪

التأمين الصحي▪

(الكهرباء، الماء، الغاز)المرافق العامة ▪

مقدم رعاية أولية▪

النفسيةدعم الصحة ▪

المساعدة فيما يتعلق بالعنف األسري▪

الخدمات االجتماعية▪

والموارد المتعلقة بالتشردالسكنموارد ▪

رعاية الحيوانات األليفة▪

ة التي تتضمن معدات وقاية شخصيTake Careحزمة ▪

لعزل ل/كافية ألسرة مكونة من ثالثة أفراد للحجر الصحي

.أيام10لمدة 

!وغير ذلك الكثير▪



الموارد-العزل بأمان في المنزل 

المجتمعية يتم تجهيز المؤسسات.المواردللقيام بأعمال استكشافنتعاون مع المؤسسات المجتمعية ▪

:على النحو األمثل للقيام بهذا العمل ألنها

تفهم المجتمعات المحلية التي تقدم الخدمة لها▪

تتمتع باإلمكانيات اللغوية الالزمة في المجتمع▪

لةمتكاملديها الخبرة الالزمة في الموارد المحلية، وهو ما يعد أمًرا شديد األهمية لتوفير خدمات ▪

وشاملة مناسبة



الحصول على الطعام-تسليط الضوء على الموارد 
:في حالCOVID-19تتوفر خدمة توصيل الطعام في حاالت الطوارئ إلى المنازل لسكان نيويورك المحتاجين خالل أزمة فيروس 

كنت أنت أو أي شخص تعرفه غير قادر على الخروج وإحضار الطعام لك▪

ال يمكنك تحمل تكلفة توصيل الوجبات أو البقالة▪

اآلسيويين عند الالتينيين ولألشخاصوالوجبات المناسبةتتوفر خيارات وجبات الطعام النباتية ووجبات طعام كوشر ووجبات طعام حالل ▪

.الطلب

:كيفية التسجيل في خدمة توصيل وجبة الطعام في حاالت الطوارىء

الموارد لديكمستشارتحدث مع ▪

COVID19-212-1على الرقم Test & Trace Corpsالساخن الخاص بـ اتصل بالخط ▪ (212-268-4319).

.جيلالموارد ويساعدك في التسمستشارسيتصل بك . المواردلمستشارلترك رسالة 5للموارد، ثم اضغط على الرقم 5اضغط على الرقم 

.)الحصول على الطعام("Get Food"وقل 311أو اتصل بالرقم nyc.gov/getfoodاشترك عبر اإلنترنت من خالل ▪



-تسليط الضوء على الموارد 

Take Careحزمة 

إلى جميع الحاالت " Take Care“تُقّدم حزمة ▪
.والمخالطين

ة على معدات وقاية شخصية كافيالحزمة تشتمل ▪
ة ثالثة أفراد للحجر الصحي لمدألسرة مكونة من 

.  أيام10

وُمعقّمات يدكمامات طبيةتشتمل الحزمة على ▪
ي تأكسج نبضومقياسدرجة الحرارةوأجهزة قياس

لمساعدة الذين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية 
مراقبة مستويات علىCOVID-19لفيروس 

.  األكسجين لديهم

ر في يُمكن أيًضا للمخالطين طلب مجموعة االختبا▪
.المنزل



الموارد؟الحصول علىكيف يمكن -العزل بأمان في المنزل 

مصابًا بالفيروس خالطت شخًصا، أو COVID-19بفيروسإذا كنت أنت أو أحد أفراد مجتمعك مصابًا ▪

.المواردمستشار، فسيتم تقديم إحالة له إلى ذاته

COVID19-212-1يمكن ألي شخص االتصال برقم ▪ 5، اضغط على الرقم (212-268-4319)

.  الموارد االتصال بكمستشارسيعاود . لترك بريد صوتي للموارد األخرى5للعزل بأمان في المنزل و

 Department of Health and Mental)دائرة الصحة والسالمة النفسية يمكنك االنتقال إلى موقع ▪

Hygiene, DOHMH)الويب للعثور على موارد محددة على مستوى المدينة والحي علىعلى  :

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid%2019%20communities.page

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid%2019%20communities.page


المناقشة واألسئلة





توصيل الميثادون

إيجابية أو COVID-19فيروس لهميمكن أن يتمتع سكان نيويورك الذين جاءت نتيجة اختبار▪
ادون إلى الفندق العزل بتوصيل الميث/الذين ربما تعرضوا للفيروس ويقضون فترة الحجر الصحي

عاًما أو أكبر ولديهم حالة 50يتوفر التوصيل أيًضا لألشخاص الذين يبلغون من العمر . أو منزلهم
.تعرضهم لخطر متزايد لإلصابة بمرض شديدصحية

:كيفية إعداد توصيل الميثادون▪
Takeالعزل في أحد فنادق /إذا قمت بالحجر الصحي1. Care الفندقاالجتماعي في االختصاصي، فسيقوم

.بترتيب توصيل الميثادون إلى الفندق

ميثادون إحالة لترتيب توصيل العملالموارد لمستشارالعزل في المنزل، يمكن /إذا قمت بالحجر الصحي2.
وصيل يمكنك أيًضا االتصال بعيادة الميثادون الخاصة بك وإخبارهم أنك بحاجة إلى خدمة ت. إلى منزلك
.إلى المنزلالميثادون 


