
التقصي: ما الذي تتوقعه

؟ ما المقصود بالتقصي

وس كورونا )COVID-19( إيجابية أو  ، عىل العثور عىل الأشخاص الذين جاءت نتيجة إصابتهم بف�ي ن ، 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 ن�ش ن للإ المعرّض�ي

؟ ن ما هو دور المسؤول عن تقصي المخالط�ي

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

: ن 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 ن�ش ف�ي

لك وبعيًدا عن الآخرين 	 ن ي م�ن
ي تحتاج إليها للبقاء �ن

توضيح المدة ال�ت

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

وس خللها للآخرين، إذا كانت نتيجة الختبار  	 ت الف�ي ي قد تكون ن�ش
ة ال�ت الستفسار عن الأسماء ومعلومات التصال الخاصة بالأفراد الذين خالطتهم أثناء الف�ت

إيجابية

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

نامج NYC Test & Trace Corps؟ ن 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.  ن لـ NYC Test & Trace Corps بكل من ثبتت إصابته بالف�ي ن التابع�ي ن 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 �ن

ن إذا كان الرمز صالًحا. بمجرد استخدام رمز صحيح، تنتهي صلحيته 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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ن 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 	 ن نامج أو ت�ن ي ال�ب
طلب التحكم �ن

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

. ن مسؤولو تقصي المخالط�ي

وس كورونا )COVID-19(؟ ي لف�ي ماذا يُع�ن ب “االتصال 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 ن ي م�ن
تقديم الرعاية �ن

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

كيف تحصل NYC Test & Trace Corps عىل معلومات االأشخاص؟

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 
ن 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 للإ

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

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

وس )COVID-19(؟ ي هاتفي الذكي إذا كنُت قد خالطُت شخًصا مصابًا بف�ي
�ن 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 �ن

 )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 للستشعار عندما يق�ت

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

وس؟ ي بأنهم قد يكونوا تعرّضوا للإصابة بالف�ي
ي إخبار االأشخاص الذين خالطو�ن

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

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

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

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

ي ويُحتمل أن 
وس كورونا )COVID-19( عىل التو. ونظًرا لأنك خالطت�ن 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 �ن وس، فإنك معرّض للإ أكون مصدًرا لن�ش الف�ي

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

ي 
و�ن 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�ن

nyc.gov/covidtest للبحث عن موقع اختبار بالقرب منك.”
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كيف يتأكد برنامج NYC Test & Trace Corps من حماية خصوصية وأمان المعلومات الشخصية؟

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

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

والول�أ

ن رسية ومحمية بموجب  ن 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 

ن 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 “االأشخاص الذين تعولهم االإ

Test & Trace Corps؟

قامة  ن 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 العلج الط�ب الدائمة )البطاقة الخ�ن

دارات العمومية. الأشخاص الذين تعولهم الإ

وس؟ ًرا من انتشار الف�ي كيف يعمل فريق NYC Test & Trace Corps عىل فهم االحتياجات المتنوعة لسكان نيويورك، ال سيما المجتمعات االأك�ث ت�ن

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 ن هم من أحياء مدينة نيويورك الأك�ش ت�ن ن 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 خلل رسش

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

ي التغلب عىل المشاكل اللوجستية ال�ت
نيويورك �ن

.testandtrace.nyc تفّضل بزيارة ،NYC Test & Trace لمعرفة المزيد عن
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