
 
 

 .2020يونيو  10يحتوي هذا المنشور على معلومات حتى تاريخ 

 nyc.gov/workersيرجى أيًضا متابعة الرابط 

 

 إلى معرفته؟ الموظفين ما الذي يحتاج : إعادة فتح مدينة نيويورك
 

 :، كجزء من المرحلة األولى، يمكن إعادة فتح األعمال التجارية التالية في مدينة نيويورك2020يونيو  8اعتباًرا من يوم االثنين 

 

 الزراعة، والغابات، وصيد األسماك، والصيد البري •

 اإلنشاءات •

 التصنيع •

 البيع بالتجزئة  •

 البيت فقطاستالم البضائع من المتجر أو توصيل البضائع بجوار 

 تجارة الجملة •

 
 :، المتاجر التي تبيع فقطتوصيل البضائع بجوار البيت فقطتشمل شركات البيع بالتجزئة التي يمكن إعادة فتحها الستالم البضائع من المتجر أو 

 

 المالبس  •

 اإللكترونيات واألجهزة  •

 الزهور •

 األثاث والمفروشات المنزلية  •

 البضائع العامة  •

 والعناية الشخصيةمواد الصحة  •

 المجوهرات، واألمتعة، والسلع الجلدية  •

 مستلزمات الحدائق   •

 مستلزمات المكتب، واألدوات المكتبية، والهدايا  •

 األحذية   •

السلع الرياضية، ومستلزمات الهوايات، واآلالت الموسيقية،  •

 والكتب 

 البضائع المستعملة  •

 

 

التوجيه التفصيلي الخاص بالصناعة . فيما يلي بعض المتطلبات التي يجب على صاحب العمل اتباعهاإذا كنت تعمل في منشأة تجارية لديها تأمين، 

 .forward.ny.govمتوفر على 

 

 األعمال التجارية؟ما الذي يجب على صاحب عملك فعله، وما الذي يجب أن تتوقعه عند إعادة فتح 

 

 .نشر خطة أمان في موقع عملك حيث يمكنك رؤيتها •

 .يجب عليك البقاء في المنزل إذا مرضت، أو العودة إلى المنزل إذا مرضت في العمل. إجراء فحص صحة الموظف كل يوم •

 . إعطاؤك أنت وزمالءك أغطية للوجه مجانًا واستبدالها •

 .أقدام من اآلخرين 6أقدام على األقل من اآلخرين وارتداء غطاء الوجه أو القناع إذا كنت على مسافة أقل من  6يجب عليك البقاء على بعد 

، بما في ذلك غسل اليدين بالصابون والماء والمناشف الورقية، باإلضافة إلى مطهر أيدي توفير وصيانة أماكن تنظيف اليدين للموظفين •

 . ٪ أو أكثر من الكحول في المناطق التي ال يمكن فيها غسل اليدين60حتوي على كحولي ي

 .تنظيف المعدات المشتركة بانتظام واألسطح موضع المالمسة بشكل متكرر •

  .نشر الفتات ووضع أشرطة أو عالمات أخرى لتوضح للناس مكان الوقوف •

 . أقدام من اآلخرين 6على مسافة أقل من  يكونوا مطالبة العمالء بارتداء قناع للوجه عندما  •

أقنعة  يرتدوا قد يضع صاحب العمل قواعد أكثر صرامة للعمالء حول ارتداء أقنعة الوجه، بما في ذلك رفض تقديم الخدمة ألولئك الذين ال 

 .الوجه

 
 

ARABIC 

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://forward.ny.gov/phase-one-industries


 قوانين مكان العمل
 

المنشور ( Department of Consumer and Worker Protection, DCWP)أنشأت إدارة حماية المستهلك والعامل في مدينة نيويورك 

والمتوفر على  (COVID-19)قوانين أماكن العمل ضمن سعي مدينة نيويورك لوقف انتشار فيروس كوروناالمستجد تحديث بشأن المعنون 

nyc.gov/dcwp . يتضمن هذا المنشور معلومات مفصلة حول اإلجازات المرضية، بما في ذلك نظرة عامة على قوانين المدينة والوالية والقوانين

 .؛ فيما يلي بعض المعلومات اإلضافيةCOVID-19الفيدرالية المتعلقة بفيروس 

 

 إيجابية  نتيجة اختبار العودة إلى العمل بعد 

( COVID-19)كورونا المستجد  لفيروس

 أو إظهار أعراض المرض 

 :للحصول على معلومات بشأن nyc.gov/healthللحصول على أحدث التوجيهات، قم بزيارة 

 
  إعادة فتح مدينة نيويورك

 
 .ةاإلرشادات الخاصة بصناعة معين

وثائق اإلجازة المرضية مدفوعة األجر 

والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد 

(COVID-19 ) ألصحاب العمل 

 ( أمر عزل إلزامي)

 :وابحث عن nyc.gov/healthقم بزيارة 

 
 أمر المفوض باإلجازة المرضية مدفوعة األجر

 المرضية مدفوعة األجراإلجازة  ائعة بشأن األسئلة الش

الترتيبات التيسيرية /قوانين التمييز

 المعقولة 

 (وقت المغادرة)

يلتزم أصحاب العمل بموجب قانون مدينة نيويورك وقوانين حقوق اإلنسان لوالية نيويورك وقانون 

وقت اإلجازة هو . للموظفين ذوي اإلعاقةاألمريكيين ذوي اإلعاقة بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة 

ال تتطلب قوانين التمييز هذه من أصحاب العمل أن . شكل من أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة

يمنحوا إجازة مدفوعة األجر، ولكن قد تُلزم أصحاب العمل بالسماح بوقت إجازة غير مدفوعة 

ر مما هو مطلوب بموجب قانون اإلجازة وأكث)األجر أكثر مما يوفرونه عادة بموجب سياستهم 

 .إذا كان ذلك ال يتسبب في مشقة ال مبرر لها ألصحاب العمل( العائلية والطبية

 
يتمثل في مضايقة أو التمييز ضد  قانون حماية حقوق اإلنسان في مدينة نيويوركإن انتهاك  

 الموظفين بسبب إصابتهم أو احتمال إصابتهم بإعاقة مثل فيروس كورونا المستجد 

(COVID-19.) 

 

 المدينة موارد 
 

إذا كانت لديك أسئلة حول إرشادات إعادة الفتح، أو الصحة والسالمة في  0381-436-212-1أو  311اتصل بالرقم : الخط الساخن لحماية العامل

 .مكان العمل، أو لإلبالغ عن صاحب عمل ال يتبع متطلبات إعادة الفتح

 
احصل على آخر التحديثات من المدينة، بما في ذلك . nyc.gov/coronavirus  على COVID-19 بوابة المعلومات على مستوى المدينة بشأن

 :معلومات حول

 

 المجاني  COVID-19فيروس  اختبار  •

 وما يجب أن تفعله عندما تمرض COVID-19أعراض   •

 أو تعيش مع شخص مصاب بالفيروس وال  COVID-19إذا كنت مصابًا بفيروس ) COVID-19برنامج فنادق فيروس كورونا المستجد  •

 (.في المنزل، فقد تتمكن من اإلقامة في فندق بدون تكلفة تستطيع عزل نفسك

 
 .للحصول على المساعدة 311اتصل بالرقم : الرعاية الصحية المجانية أو منخفضة التكلفة

 
Well NYC (ما شخص مع التحدث إلى تحتاج كنت إذا أسبوعيًا أيام 7/يوميًا ساعة 24 مدار على السرية للمساعدة خط): 

 

 NYC-WELL (1-888-692-9355)-888-1اتصل بالرقم  •

 65173إلى الرقم " WELL"أرسل رسالة نصية تتضمن كلمة  •

 nyc.gov/nycwellقم بإجراء دردشة عبر اإلنترنت على  •

https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/Complying-with-NYC-Workplace-Laws-During-COVID-19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-paid-sick-leave-order.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-paid-sick-leave-order-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/cchr/law/the-law.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/index.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-symptoms-chronic-health-risks.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-symptoms-chronic-health-risks.page
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/get-help/covid-19-hotel-program.page
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/get-help/covid-19-hotel-program.page
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/get-help/covid-19-hotel-program.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/

