ما الذي يمكنك القيام به
لمكافحة فيروس كورونا
()COVID-19
االختبار

التقصي
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يجب أن تعرف
حالتك من خالل
إجراء اختبارات
فيروس كورونا
()COVID-19
واألجسام المضادة
مجانًا.

ُرد على مكالمة
المسؤولين عن تقصي
المخالطين لدينا
للمساعدة على إيقاف
انتشار فيروس كورونا
( )COVID-19في
مجتمعك.

يلتزم برنامج  NYC Test & Trace Corpsبحماية خصوصية وأمان معلوماتك
الشخصية والصحية ،حيث تكون كل المعلومات التي نتلقاها سرية ومحمية بموجب قانون
الصحة بمدينة نيويورك .ولن يسأل برنامج  Test & Trace Corpsعن حالة الهجرة
الخاصة بأي شخص.
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يجب عليك العزل
بأمان لحماية
اآلخرين وتلقي
العناية في فندق أو
في المنزل.

يجب عليك الحرص لحماية نفسك وحماية
أحبائك من فيروس كورونا ()COVID-19
يجب عليك العزل بأمان في غرفة فندقية مجانية خاصة.
صا كانت نتيجة اختباره إيجابية ،فقد تكون مؤهالً للحصول على غرفة فندقية لفترة
إذا تم تشخيص إصابتك بفيروس كورونا ( )COVID-19أو خالطت شخ ً
تصل إلى  14يو ًما للعزل بأمان وحماية أحبائك.
تتميّز فنادق العناية بأنها آمنة ومريحة ومالئمة .وتتوفر كل الخدمات مجانًا .واألطفال مرحب بهم.
إذا اخترت العزل في أحد فنادق العناية ،فلن يؤثر ذلك على أي مزايا أخرى تتلقاها .لن تؤثر فنادق العناية على قدرتك على التقدم للحصول على اإلقامة الدائمة
(البطاقة الخضراء) .إضافة إلى ذلك ،لن يتم اعتبار خدمات الرعاية الصحية الوقائية أو العالج الطبي المتعلقة بفيروس كورونا ( )COVID-19ضمن قانون
األشخاص الذين تعولهم اإلدارات العمومية.
تتوفر الخدمات التالية مجانًا في أحد فنادق العناية:
االنتقال ذهابًا وإيابًا من وإلى الفندق ونفس الحال ألي مواعيد طبية ضرورية
غرف وحمامات خاصة
اختبار فيروس كورونا ( )COVID-19في الفندق
خدمة  Wi-Fiمجانًا وتلفزيون كبلي
مكالمات هاتفية محلية غير محدودة لتبقى على اتصال
اإلفطار والغداء والعشاء يوميًا*
خدمات المترجمين الفوريين
توصيل األدوية
دعم خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الممرضات واألطباء المتخصصون في الفندق
خدمات الطب النفسي عن بُعد للوصول إلى مقدمي خدمات الصحة النفسية الخبراء

احجز غرفتك اليوم.
اتصل على الرقم 1-844-NYC-4NYC
(1-844-692-4692)
أو تفضل بزيارة testandtrace.nyc
*سيتم تخصيص الوجبات حسب االحتياجات الغذائية
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