
املوارد اإلضافية
احصل عىل اللقاح!

  لقاحات فريوس كورونا COVID-19 تُنقذ األرواح. عندما تأخذ اللقاح، فأنت تُساعد عىل حامية نفسك من فريوس  	
كورونا COVID-19 وتجعل ُمجتمعك أكرث أمانًا. إذا كُنت قد أُصبَت بفريوس كورونا COVID-19، فال يزال أخذ 
اللقاح مهاًم. يجب أن تنتظر حتى تتعاىف من فريوس كورونا COVID-19 وحتى تنتهي فرتة العزل حرًصا عىل تفادي 
تعريض اآلخرين يف موقع التلقيح لإلصابة بالفريوس وأنت ما تزال يف مرحلة ُمْعدية. جميع األشخاص الذين يعيشون أو 
يعملون أو يدرسون يف مدينة نيويورك ُمؤهلون ألخذ اللقاح يف مدينة نيويورك، مع بعض القيود املُتعلّقة بالُعمر. تفّضل 
  877-VAX-4NYC (877-829-4692)  أو اتصل بالرقم nyc.gov/vaccinefinder بزيارة

للعثور عىل أحد املواقع.

  هل تود الحصول عىل لقاح فريوس كورونا COVID-19 يف املنزل؟ ميكننا أن نحدد لك موعًدا اليوم ألخذ لقاح  	
فريوس كورونا COVID-19 يف املنزل لك وألي شخص آخر يف منزلك من سن 12 عاًما وأكرب. يرجى االتصال بنا 

عىل الرقم 2692-242-212  والضغط عىل رقم 3.

  ميكن أيًضا لسكان نيويورك الحصول عىل تذاكر مجانية وعضويات وهدايا مقابل التطعيم ضد فريوس كورونا  	
 COVID-19. ستكون هذه الهبات متاحة لوقت محدود. تعرّف عىل املزيد عىل 

nyc.gov/vaccineincentives

إجازة مدفوعة األجر ألخذ اللقاح

  ميكن لسكان نيويورك الحصول عىل إجازة مدفوعة األجر تصل إىل أربع ساعات لكل جرعة لقاح، بحيث تكون أربع  	
ساعات إجامالً للقاح من جرعة واحدة أو مثاِن ساعات إجامالً للقاح من جرعتني. تُدفع هذه اإلجازة مبعدل األجر 

املعتاد للموظف، وال ميكن تحميلها عىل أي إجازة أخرى. إذا شعرت بأي آثار جانبية من التطعيم، ميكنك استخدام 
أي إجازة مرضية مستحقة للتعايف.

 AfterCare

  تفضل بزيارة موقع AfterCare اإللكرتوين التابع لربنامج Take Care عرب nyc.gov/aftercare إذا كنت  	
ال تزال تعاين من أعراض متعلقة بفريوس COVID-19 يف األسابيع أو األشهر التي تيل فرتة العزل وتبحث عن دعم 

االحتياجات االجتامعية والصحية.

 COVID-19 مراكز االمتياز لفريوس كورونا

  متتلك NYC Health + Hospitals حاليًا مراكز صحة مجتمعية مخصّصة للمتعافني من فريوس كورونا  	
COVID-19 وتقدم مجموعة هائلة من الخدمات التي تهدف إىل الحفاظ عىل سكان نيويورك بصحة جيدة. تعرّف عىل 

املزيد عرب nyc.gov/aftercare أو اتصل بالرقم  COVID19 (212-268-4319)-212  واضغط 0.

 COVID-19 عالج فريوس كورونا

  هل هناك عالجات متاحة لفريوس كورونا COVID-19؟ 	

  نعم! بالنسبة األشخاص الذي يُعانون من حاالت طبية كامنة، فإن العالج مبضادات األجسام وحيدة النسيلة آمن  	
 وفّعال يف تجّنب دخول املستشفى والبقاء بها. يُعترب هذا العالج مجاين من خالل

NYC Health + Hospitals، حتى إذا مل يكن لديك تأمني.
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  ما هي األجسام املضادة أحادية النسيلة؟  	

  عندما عندما مترض فإن جسمك يُنتج أجساًما مضادة ملكافحة العدوى. تُحايك األجسام املُضادة أحادية النسيلة  	
استجابة جسمك الطبيعيّة ملُكافحة العدوى. يعمل هذا العالج بأفضل طريقة عندما تأخذه مبجرد أن تشعر بأنك 

مريض، لذلك، اتصل بنا اليوم من فضلك!

  هل أنا مؤهل لتلقي العالج؟  	

	  COVID-19 تحقق األجسام املضادة أحادية النسيلة أفضل أداء لألشخاص املصابني بأعراض فريوس كورونا  
ويعانون من بعض الحاالت الطبية األساسية. أنت مؤهل للعالج يف الحاالت التالية:

 	COVID-19 لديك نتيجة اختبار إيجابية لفريوس كورونا  
  ظهرت عليك أعراض فريوس كورونا COVID-19 بدرجة خفيفة إىل متوسطة	 
  كان وزنك 88 رطاًل )40 كج( عىل األقل	 
 ٌعمرك:	 

  أكرب من 65 عاًما 	
  أكرب من 12 عاًما ولديك مخاطر عالية لإلصابة مبرض خطري. تشمل الحاالت عالية الخطورة، عىل  	

سبيل املثال ال الحرص، أمراض القلب وأمراض الرئة وأمراض الكىل والحمل وزيادة الوزن أو السمنة 
ومرض السكري وأمراض نقص املناعة وأمراض الخاليا املنجلية والحاالت املتعلقة بالنمو العصبي. 

يرجى التواصل مع اختصايص طبي ملناقشة ما إذا كان هذا العالج مناسبًا لك.

  كيف ميكنني التسجيل لتلقي العالج؟  	
   لالتصال باختصايص طبي، اتصل عىل الرقم  COVID19 (212-268-4319)-212  أو  	

covid19.nychealthandhospitals.org/mab

برنامج املساعدة الطارئة لدفع اإليجار

  ميكن لسكان نيويورك من األرس ذات الدخل املنخفض أو املتوسط الحصول عىل ما يصل إىل 12 شهرًا من اإليجار  	
املتأخر و3 أشهر من اإليجار املستقبيل واملساعدة عىل سداد فواتري املرافق إذا تأخروا يف اإليجار منذ مارس 
2020. ملزيد من املعلومات والتقديم، يرجى االنتقال إىل nyc.gov/erap أو االتصال بنا عىل الرقم 

2692-242-212  والضغط عىل رقم 3.

صندوق العامل املستبعدين

  ميكن لسكان نيويورك الحصول عىل ما يصل إىل 15,600 دوالر كمساعدة نقدية مبارشة إذا كانوا غري مؤهلني  	
للحصول عىل إعانات البطالة أو إعانة الدخل الفيدرالية املتعلقة بفريوس COVID-19 بسبب حالة الهجرة 

 الخاصة بهم أو عوامل أخرى. ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً وملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة 
access.nyc.gov/excluded-workers-fund


