
  السادة السكان األعزاء،
  

تحظى صحة السكان والفریق الطبي وسالمتھما بأولویة قصوى لدینا. نشكركم على تضامنكم المستمر معنا بینما نعمل سوی�ا 
   لمواجھة التحدیات التي یفرضھا االنتشار الوبائي لفیروس كورونا.

  
إننا نعمل على مدار الساعة لتزویدكم وعائالتكم بالخدمات األساسیة وإبالغكم بأي معلومات قد تكون مفیدة وذات صلة وثیقة 

في التطور، نواصل تعدیل سیاساتنا وفقًا للتوجیھات التي نتلقاھا من  COVID-19 بكم. ومع استمرار أوضاع فیروس 
وغیرھا من الشركاء الحكومیین   (NYC Health Department)ة نیویورك الجھات الرسمیة، مثل اإلدارة الصحیة بمدین

  اآلخرین.
  

  أغطیة الوجھ
  

  أصدر الحاكم كومو أوامر تنفیذیة مھمة في ھذا األسبوع بخصوص استخدام أغطیة الوجھ.
  

مساًء، والذي  8مام الساعة الـ في ت 2020أبریل،  17فقد أصدر الحاكم أمًرا تنفیذی�ا یدخل في حیز السریان في یوم الجمعة 
 أعمارھم تتخطى الذین) NYCHA(ینص على أن أي فرد، بما في ذلك السكان في دائرة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

 أو كمامة باستخدام وفمھ أنفھ بتغطیة ملزًما سیكون طبیة، أضرار أي دون الوجھ غطاء ارتداء تحمل على والقادرون العامین
 أي( بھ ملتزم غیر یكون عندما أو االجتماعي، بالتباعد االلتزام علیھ ویتعذر عام مكان في یكون عندما القماش من وجھ غطاء
یمكن لغطاء الوجھ أن یشمل أي شيء یغطي الوجھ والفم، بما في ذلك  ).أقدام ست عن تقل ال فاصلة بمسافة یلتزم أن یجب

  كمامات الحمایة من األتربة والُطَرح والبندانات.
  

یجب علیكم وعلى عائالتكم االلتزام بھذا األمر عندما تكونون في مساحات ومناطق عامة في مناطق التطویر التابعة لھیئة 
ة والمصاعد والردھات ومناطق مداخل البنایات والمكاتب اإلداریة والمالعب (المغلقة اإلسكان بمدینة نیویورك، مثل األروق

  في الوقت الحالي) ومساحات الجلوس والطرق.
  

وعالوةً على ذلك، أصدر كلٌّ من الحاكم والمدینة أمًرا آخر یُلزم جمیع الموظفین األساسیین بارتداء غطاء وجھ یغطي الفم 
الة اتصال مباشر مع أفراد من الجمھور؛ أي عندما یكون الموظفون ضمن نطاق ست أقدام أو أقل واألنف عندما یكون في ح

  من أي شخص آخر في مكان العمل، بما في ذلك زمالء العمل والسكان.
  

أعمال ووفقًا لألمر التنفیذي ھذا، ستقوم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بصرف أغطیة وجھ لجمیع الموظفین الذین یعملون في 
التطویر التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ومكاتبھا التي قد یحدث فیھا اتصال مباشر بین أطقم العمل وأي عضو آخر في 

أطقم العمل أو أفراد من الجمھور، بما في ذلك السكان. ویشمل ھذا الشقق والمساحات العامة ومناطق االنتظار في المكاتب 
  ة، مثل مداخل البنایات والمالعب ومساحات الجلوس والطرق.اإلداریة والمناطق الخارجی

  
بین اآلخرین. وھذا األمر  COVID-19 علًما بأن الغرض المرجّو من غطاء الوجھ ھذا ھو منع مرتدیھ من النشر المحتمل ل

ال یعدُّ بدیالً عن التباعد االجتماعي ونظافة الیدین. یجب دائًما ممارسة التباعد االجتماعي بالتزام مسافة تبلغ على أقل تقدیر 
  .   COVID-19ست أقدام وااللتزام بنظافة الیدین بوصفھما اإلجراءین األساسیین لحمایتك من فیروس 

  
   یة للسكان والموظفینوسائل وقائیة إضاف

  
عالوةً على ارتداء أغطیة الوجھ، سیتخذ أیًضا موظفو ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك الذین یزورون شقق السكان لتنفیذ أعمال 

الصیانة واإلصالحات تدابیر وقائیة أخرى تشمل سؤال السكان عن حالتھم الصحیة وااللتزام بمسافة فاصلة تبلغ على األقل 
عن األفراد اآلخرین في الشقة التزاًما منھم بالتباعد االجتماعي. كذلك علینا مطالبة السكان بارتداء أغطیة الوجھ  ست أقدام

    لحمایة أطقم العمل التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك عندما یكونون بصدد تنفیذ أعمال صیانة في شققھم.
  



م الصحیة قبل السماح لھم بدخول الشقة. إذا كان أّي من أفراد األسرة یشعر نوصي السكان كذلك بسؤال أطقم العمل عن حالتھ
بمتاعب صحیة، فإن ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك تطالب أفراد العائلة بالبقاء في غرفة منفصلة مع إغالق الباب إلى أن 

العمل والسكان بااللتزام بمسافة فصل تكتمل أعمال اإلصالحات. إذا لم تكن ھناك غرفة منفصلة متوفرة، فإننا نطالب طاقم 
  تبلغ على األقل ست أقدام من كل شخص آخر إلى أن تكتمل اإلصالحات.

  
  ویحق كذلك لطاقم العمل أن یفتحوا نافذة الشقة لزیادة التھویة في أثناء إنجاز اإلصالحات.

  
الشقة، أو االلتزام بھذه التعلیمات، فسوف یعمل طاقم العمل إذا رغب الساكن في عدم السماح ألحد أفراد طاقم العمل بدخول 

  مع المشرف على تحدید موعد جدید.
  

. وسوف ھنا، یُرجى زیارة موقعنا اإللكتروني عبر النقر  COVID-19للحصول على آخر المستجدات فیما یخص أزمة 
  نواصل إبالغكم بأي معلومات جدیدة حال توفرھا.

  
  جاوز ھذه التحدیات وسوف نخرج من ھذه األزمة أقوى من أي وقت مضى.شكًرا لكم. معًا سنت

  
  مع أطیب التمنیات بالتوفیق،

  
 


