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מַאכן ַא ּפלַאן 

זַאמלען ווָאס מ׳דַארף

ווערן אינפָארמירט
טרַאכט איבער ווי ַאזוי ַא נויטפַאל קען אייך 

בַאווירקן. פַארַאן ַאלערליי נויטפַאלן: אומפַאלן אין 
שטוב, ַא שרפה, ַא הורַאגַאן, א.ד.ג. ניצט יעצט 

דעם דָאזיקן וועג-ווייזער אויסצורעכענען ווָאס איר 
ווָאלט געדַארפט הָאבן אין ַא נויטפאל. 

ביטע פילט אויס די טיילן ווָאס זענען אייך שייך:

עס זענען דָא דריי ַאלגעמיינע שריט צו זיין גרייט 
אויף א נויטפַאל: 
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 מַאכט נישט דורך ַא נויטפַאל ַאליין. בעט כָאטש צוויי מענטשן 
צו זיין אין אייער נויטפַאל־שטיצנעץ — משפחה־מיטגלידער, 

גוטע־פריינט, ַאכטונג־געבערס, מיטַארבעטערס, ָאדער 
 מיטגלידער פון קָאמיוניטי־גרוּפעס. געדענקט — איר 

קענט העלפן און טרייסטן איינער דעם צווייטן אין ַא נויטפַאל.

אייער נעץ דַארף:

שטיין אין פַארבינדונג בשעת ַא נויטפַאל.

וויסן וואו צו געפינען אייער נויטפַאל־געצייג

וויסן ווי צו ַארבעטן מיט אייער מעדיצינישע געצייג ָאדער העלפן 
אייך ַאריבעררוקן אויף ַא זיכערן ָארט בשעת ַא נויטפַאל

נויטפַאל שטיצנעץ קָאנטַאקטן:

קלייבט אויס ַא פריינט ָאדער ַא קרוב ווָאס וואוינט אין ַאן ַאנדער 
שטָאט ווָאס די משּפחה ָאדער חברים קענען ָאנרופן אין צייט פון ַא 

קַאטַאסטרָאפע. אויב די לָאקַאלע טעלעפָאן־ליניעס זענען פַארנומען 
איז ַאמָאל גרינגער ָאנצורופן צו ַא ווייטן ָארט. דער דָאזיקער 

קָאנטַאקנט קען העלפן קָאמוניקירן מיט די אין אייער נעץ.

קָאנטַאקטן פון ַאן ַאנדער רַאיָאן:

נָאמען/בַאציאונג:

טעלעפָאן )היים/ַארבעט/סעלפָאון(:

אימעיל:

נָאמען/בַאציאונג:

טעלעפָאן )היים/ַארבעט/סעלפאון(:

אימעיל:

נָאמען/בַאציאונג:

טעלעפָאן )היים/ַארבעט/סעלפאון(:

אימעיל:

מַאכן ַא 
ּפלַאן

 שַאפט ַא 
נויטפַאל שטיצנעץ
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געזונט און מעדיצינישע אינפָארמַאציע

מַאכט ַא ּפלַאן ווָאס איז צוגעּפַאסט צו אייערע בַאדערפענישן. 
 רעדט מיט אייער דָאקטער )דָאקטוירים(, ַאּפטייקער, און 

ַאנדערע געזונט־בַאזָארגער וועגן אייערע סּפעציפישע 
בַאדערפענישן און ווי ַאזוי זיי נָאכצוקומען אין ַא נויטפַאל. 

 מַאכט ַא פָאטָאקָאּפיע פון אייערע נויטפַאל־קָאנטַאקטן און 
געזונט־אינפָארמַאציע. הַאלט דָאס שטענדיק ביי זיך אין בערזל.

נייטיגע געזונט און לעבנסוויכטיגע אינפָארמַאציע:

ַאלערגיעס: 

ספעציעלע מעדעצינישע מצבים:

 נייטיגע מעדיצינען און 
טעגליכע דָאזעס:

פַארשריבענע ברילן )גלעזער(:

בלוטגרוּפע:

קָאמוניקַאציע־ַאּפַארַאטן:
אויסשטַאטונג / געצייג:

 געזונט־פַארזיכערונג 
)אינשורענס( ּפלַאן:

ּפרעפערירטער שּפיטָאל: 

אינדיווידועל # / גרוּפע #:
דָאקטער / סּפעציַאליסט:

טעלעפָאן:

דָאקטער / סּפעציַאליסט:

טעלעפָאן:

ַאּפטייק:

ַאדרעס:

שטָאט:
טעלעפָאן/פַאקס:

 ַאנטוויקלט 
ַא ּפלַאן
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 ַאנטוויקלט 
ַא ּפלַאן )המשך(

מַאכן ַא 
ּפלַאן

עפנטלעכע געזונט־נויטפַאלן קענען ַארייננעמען עקסטרעמע היצן, 
קרַאנקייט־אויסברָאכן, און נָאך. ַאזעלכע סכנות קענען ווירקן אויף 

יעדן. אין פַאל פון ַא געזונט־נויטפַאל:

בלייבט אין דער היים אויב איר פילט זיך קרַאנק.

 אויב אייערע סימּפטָאמען זענען ערנסטע ָאדער ווערן ערגער, 
גייט תיכף צו ַא נויטזַאל אין ַא שּפיטָאל ָאדער רופט ָאן 911.

ווַאשט זיך כסדר די הענט מיט זייף ָאדער מיט אן 
ַאלקָאהָאל־בַאזירטן רייניק־מיטל.

הַאלט ַאן אויג אויף דער לָאקַאלער טעלעוויזיע ָאדער הערט דעם 
רַאדיָא צו הערן די ַאנָאנסן פון געזונט־בַאַאמטע. 

אין צייט פון עקסטרעמע היצן וועט די שטָאט הַאלטן ָאפן „ָאּפקיל־
צענטערס”. בַאזוכט NYC.gov ָאדער רופט ָאן 311 אויסצוגעפינען 
וואו עס געפינט זיך לעבן אייך ַא ָאּפקיל־צענטער ווען זיי זענען ָאפן. 

 פַאר מער אינפָארמַאציע וועגן ווי ַאזוי צו הַאלטן זיך געזונט 
 און זיכער, בַאזוכט דָאס וועבזייטל פונעם דעּפַארטמענט פון 

געזונט און גייסטיגער היגיענע — NYC.gov/health — ָאדער 
 רופט ָאן 311 )212-639-9675 פַאר ווידיָא רילעי סערוויס ָאדער 

TTY: 212-504-4115(. כדי צו לָאזן וויסן וועגן ַא געזונט־נויטפַאל 
רופט 911.

 קָאמוניקירט 
רעכנט אריין קָאמוניקַאציע אין אייער ּפלַאן

גיט יעצט ַא טרַאכט ווי ַאזוי איר וועט זיך פַארבינדן מיט חברים 
ָאדער נויט־ַארבעטערס אין ַא נויטפַאל. בשעת ַא נויטפַאל וועלן די 

נָארמַאלע קָאמוניקַאציע־מיטלען בַאווירקט ווערן פון ענדערונגען אין 
דער סביבה, פון רעש, צעשטערטע בַאדינונג, און בהלה. זָאל אייער 

נויטפַאל־ּפלַאן ַארייננעמען פַארשידענע מיטלען צו קָאמוניקירן 
מיט ַאנדערע. 

 טָאמער זענט איר ַא טויבער ָאדער איר הָאט ַא שווַאכע 
 שמיעה, לערנט זיך גוט אַײן ַאלטערנַאטיווע אופנים צו 
 קָאמוניקירן אייערע בַאדערפענישן, למשל: זשעסטן, 

נָאטיץ־קַארטלעך, טעקסט־מעסעדזשעס, ָאדער ַאנדערע מיטלען. 

 טָאמער זענט איר ַא בלינדער ָאדער איר הָאט ַא שווַאכע ראיה, 
זייט גרייט צו דערקלערן ַאנדערע ווי ַאזוי זיי קענען אייך פירן. 

http://NYC.gov
http://NYC.gov/health
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קָאמוניקירט מיט ַאנדערע

פַארשרייבט קורצע פרַאזעס ווָאס קענען אייך צונוץ קומען אין ַא 
נויטפַאל. קַארטלעך ָאדער טעקסטלעך פַארשריבן אין פָארויס 

קענען אייך העלפן שיקן אינפָארמַאציע צו אייער שטיצנעץ ָאדער 
נויטפַאל־ענטפערערס אין ַא געדריקטן ָאדער אומבַאקוועמען 

מצב. איר וועט אפשר נישט הָאבן קיין סך צייט צו געבן ַאלץ צו 
פַארשטיין. פרַאזעס קענען ַארייננעמען למשל:

קען זיין ס׳וועט מיר זיין שווער צו פארשטיין ווָאס איר זָאגט מיר. 
ביטע רעדט ּפַאמעלעך און ניצט ּפשוטע ווערטער ָאדער בילדער.

איך ניץ ַאן ַאּפַארַאט כדי צו קָאמוניקירן. 

איך בין ַא טויבער און איך ניץ ַאמעריקַאנער שטום־לשון.

ביטע פַארשרייבט ָאנווייזונגען.

איך רעד ]שרייבט אריין שּפרַאך[.

אייערע קַארטלעך זָאלן זיין צוגעּפַאסט פאר נויטפַאלן סיי 
אינעווייניג און סיי אינדרויסן פון אייער היים. געדענקט זיי צו 

הַאלטן ביי זיך צו יעדער צייט. אויב איר הָאט שוועריגקייטן ביים 
מַאכן די קַארטלעך, בעט הילף ביי פַאמיליע, פריינט, אדער 

פַארזָארגערס.

 אונטן איז דָא ּפלַאץ פַאר אייך ַאריינצושרייבן אייערע 
אייגענע פרַאזעס:
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טרעפּפונקטן
ווייסט וואו איר וועט טרעפן פַאמיליע, פריינט, ָאדער פַארזָארגערס 

נָאך ַא נויטפַאל. קלויבט אויס צוויי פלעצער זיך צו טרעפן: איינס 
גלייך אינדרויסן פון אייער היים און ַאן אנדערן אינדרויסן פון אייער 
געגנט, ווי ַא ביבליָאטעק, קָאמיוניטי צענטער, ָאדער בית המדרש.

 געוואוינט זיך איין צו בַאמערקן די ַארויסגַאנגען ווען נָאר איר 
 קומט ָאן אין ַא נייעם לַאקַאל )צום ביישּפיל, ַא שַאּפינג מָאל, 

ַא רעסטָארַאן, קינָא(.

 

עווַאקואירט זיך תיכף אויב אייער לעבן איז אין געפַאר.

עוואקואירט זיך תיכף אויב איר שמעקט גַאז, ָאדער זעט רויך 
ָאדער פייער.

רופט 911 אויב איר ברויכט גיכע הילף.

 NYC.gov הערט זיך צו דער רַאדיו און טעלעוויזיע, בַאזוכט 
ָאדער קלינגט 311 )ווידעָא רילעי סערוויס: 212-639-9675( 

 )TTY: 212-504-4115( כדי צו זיין בַאוואוסטזיניג פון די 
לעצטע נויטפַאל־אינפָארמַאציע.

 

 ווייסט ווי ַאזוי זיך צו 
עווַאקואירן

מַאכן ַא 
ּפלַאן

טרעפּפונקט נָאענט צו דער היים:

ַאדרעס:

טרעפּפונקט מחוץ דער געגנט:

ַאדרעס:

לָאקַאלער ּפָאליציי ּפרעצינקט:

טעלעפָאן און ַאדרעס:
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ווייסט וואו איר וועט איינשטיין

קלויבט אויס פריינט ָאדער פַאמיליע ביי וועמען איר קענט 
איינשטיין אין פַאל ווען איר קענט נישט פַארבלייבן אינדערהיים. 

איך קען איינשטיין ביי:

מושטירט דָאס עווַאקואירן רעגלמעסיג צוזַאמען מיט אייער 
הויזגעזינד )ַאריינגערעכנט שטוב־חיות( און נעמט אין בַאטרַאכט 
פַארשידענע מצבים ווָאס איר קענט אויסשטיין, ווי פַארשטעלטע 

וועגן און אויסגַאנגען. 

 טָאמער ברענט ביי 
אייך אין דירה:

 פַארלָאזט תיכף די וואוינונג 
 און פַארמַאכט הינטער 

זיך די טיר.

רופט 911 נָאך דעם ווי איר 
זענט שוין ַארויס אין גַאס.

טָאמער ברענט נישט ביי אייך אין דירה:

בלייבט אין שטוב. געביידעס העכער פון זיבן שטָאק זענען 
פייערפעסט.

רופט 911; לָאזט וויסן דעם טעלעפָאניסט ַאז איר זענט אין 
שטוב. די פייערלעשערס וועלן קומען צו אייער וואוינונג.

הַאלט די טיר פַארמַאכט. טָאמער קומט אריין רויך צו אייך אין 
שטוב לייגט צו ַא נַאסן הַאנטעך אונטער דער טיר.

ַאלע איינוואוינער פון פייערפעסטע געביידעס ווערן שטַארק גע׳עצה׳ט צו טון דָאס פָאלגנדיגע אין 
פַאל פון ַא שרפה:

נָאמען/בַאציאונג:

ַאדרעס:

טעלעפָאן )היים/ַארבעט/סעלפָאון(:

אימעיל:

נָאמען/בַאציאונג:

ַאדרעס:

טעלעפָאן )היים/ַארבעט/סעלפָאון(:

אימעיל:
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 ווייסט ווי ַאזוי זיך צו 
עוואקואירן )המשך(

טרַאנסּפָארט
זייט גרייט צו מַאכן ַאנדערע טרַאנספָארט ּפלענער אויב אייערע 

 אונטערבַאן, בַאס, א.א.וו. גייט נישט. פַארשרייבט זיך אויף 
Notify NYC, די אומזיסטע, ָאפיציעלע נויטפַאל־קָאמוניקַאציע 

ּפרָאגרַאם פון שטָאט ניו־יָארק, פַאר אינפָארמַאציע וועגן נויטפַאלן 
און ענדערונגען אין וויכטיגע שטָאט־בַאדינונגען, אריינגערעכנט 

צעשטערטן טרַאנסּפָארט. 

 געדענקט: אויב איר דַארפט הילף ביים עווַאקואירן בשעת 
ַא נויטפַאל, ביטע רופט 911. 

בשעת ַא ברעגשטורעם ָאדער ַא הורַאגַאן, איז מעגלעך, מ׳זָאל 
ַארויסגעבן ַא פַארָארדענונג צו עווַאקואירן פַאר די ווָאס וואוינען אין 

הורַאגַאן עווַאקוַאציע זָאנעס. ווערט געווָאר צי איר וואוינט אין ַא 
הורַאגַאן עווַאקוַאציע זָאנע דורך בַאזוכן דעם „הורַאגַאן עווַאקוַאציע 

זָאנע טרעפער” אויף NYC.gov/knowyourzone ָאדער רופט 311 
.)TTY: 212-504-4115( )212-639-9675 :ווידעָא רילעי סערוויס(

אויב די שטָאט גיבט ַארויס ַא פַארָארדענונג פַאר אייער געגנט צו 
פַארלָאזן דעם פלַאץ, פַארלָאזט לויט ווי ָאנגעוויזן. רעכנט ַאריין מער 

צייט און שַאצט ָאּפ אייערע טרַאנספָארטאציע געברויכן. אינווַאלידן 
ָאדער ַאנדערע מיט צוטריט ָאדער פונקציָאנעלע בַאדערפענישן ווָאס 
הָאבן נישט קיין ַאנדער ברירה זיך צו עווַאקואוירן אויף ַא זיכערן אופן 
קענען בעטן טרַאנסּפָארט־הילף דורכן רופן 311. געווענדט אין אייער 

בַאדערפעניש וועט איר צוגעפירט ווערן ָאדער צו:

ַא צוטריטלעכע עווַאקוַאציע צענטער אין ַא צוטריטלעכן פָארמיטל, ָאדער

ַא שּפיטָאל מחוץ דער עווַאקואציע זָאנע מיט ַאן ַאמבולַאנס.

מַאכן ַא 
ּפלַאן

ַאלטערנַאטיווער בוס:

ַאלטערנַאטיווע בַאן:

ַאנדערע: 

איך וועל רופן )פריינט(:

טעלעפָאן )היים/ַארבעט/סעלפָאון(:

טַאקסי:

טעלעפָאן:

http://NYC.gov/knowyourzone
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שעלטערס

אויב ַא נויטפַאל צווינגט אייך צו פַארלָאזן די היים, בַאטרַאכט די 
מעגלעכקייט פון גיין אין ַא הָאטעל, צו ַא פריינט ָאדער צו ַא קרוב, 

ָאדער אין ַא שעלטער. 

נויט־שעלטערס וועלן אויפגעשטעלט ווערן אין סקולס, מלוכה׳שע 
געביידעס, און בתי־מדרשים. שעלטערס שטעלן צו עסן, ווַאסער, 

און ַאנדערע נייטיגע זַאכן. זייט גרייט מיטצוברענגען נייטיגע 
זַאכן, אריינגערעכנט סּפעציעל געצייג )צום ביישּפיל זויערשטָאף 

)ָאקסידזשען(, בַאוועגלעכקייט העלפמיטלען, בַאטעריעס, א.א.וו.( 
משּפחה־מיטגלידער ָאדער מיטגלידער פון אייער נויטפַאל 

שטיצנעץ קענען מיטקומען מיט אייך אין ַא שעלטער.

אויב איר הָאט ַא שטוב־חיה, לָאזט זי איבער אין ַא שטוב־חיה הויז 
ָאדער ביי פריינט צי קרובים מחוץ דער עווַאקוַאציע זָאנע. אויב 

איר קענט דָאס נישט טָאן, מעג מען אריינברענגען שטוב־חיות אין 
ַאלע שטָאט־שעלטערס. ביטע ברענגט מיט צוגעהער צו פַארזָארגן 

אייער שטוב חיה, אריינגערעכנט שפייז, ַא קייט, ַא שטייג, און 
מעדעצינען. ברענגט מיט רייניק־מיטלען ָאּפצורייניקן נָאך אייער 
שטוב־חיה. נָאר לעגַאלע שטוב־חיות ווערן אריינגעלָאזט. הילף־
חיות זענען שטענדיג דערלויבט. פַאר מער אינפָארמַאציע וועגן 
ּפלַאנירן פַאר ַא שטוב־חיה אין ַא נויטפַאל, לייענט איבער „זייט 

גרייט ניו־יָארק”: מיין נויטפַאל ּפלַאן פַאר דער שטוב־חיה. 

שעלטערס זענען אויסגעשטעלט זיך צו טוישן געווענדט אין דעם 
נויטפַאל. רופט 311 )ווידעָא רילעי סערוויס: 212-639-9675( 

 )TTY: 212-504-4115( צו געפינען ַא שעלטער ווָאס איז 
נָאענט צו אייך.

 איר וועט נישט קענען בעטן צוגעפירט צו ווערן צו קיין 
סּפעצפישן ַאדרעס. 

עווַאקואירט זיך פרי אויב איר פַארלָאזט זיך אויף ַא ליפט 
)עלעוועיטָאר( ַארויסצולָאזן זיך פונעם בנין. ס׳איז מעגלעך ַאז 

דער ליפט וועט נישט גיין ָאדער וועט נישט בַאלד זיין פריי.

 ַאנטוויקלט 
ַא ּפלַאן

איך וואוין אין זָאנע:

איך ַארבעט אין זָאנע:



12

יעדערער פון די בני־בית זָאל הָאבן ַא גיי־ּפעקל — ַא זַאמלונג זַאכן 
ווָאס מ׳ווָאלט געווָאלט הָאבן טָאמער דַארף מען פַארלָאזן די שטוב אין 
ַא געאייל. אייער גיי־ּפעקל זָאל זיין שטַארק און גרינג צו שלעפן, ווי ַא 

רוקזַאק ָאדער ַא קליינער רענצל אויף רעדער. 

צייכנט ָאּפ זַאכן וועלכע איר פַארמָאגט און לייגט צו די זַאכן וועלכע 
איר דַארפט:

פלעשלעך ווַאסער און עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט, ווי ענערגיע 
און גרַאנָאלע בַארס

 קָאּפיעס פון אייערע וויכטיגע דָאקומענטן ַאריינגעלייגט אין ַא 
ווַאסער-בַאווָארענטן הַאלטער )אינשורענס קַארטלעך, מעדיקער/

מעדיקעיד קַארטלעך, בילדער ID'ס, ַאדרעס־בַאווייזונגען, חתונה און 
געבורט־סערטיפיקַאטן, קָאּפיעס פון קרעדיט און דעביט־קַארטלעך( 

 לַאמטערל )פלעשלייט(, AM/FM רַאדיָא וועלכע ַארבעט מיט 
בעטעריעס ָאדער מיט אן ָאנצי־הענטל, און איבעריגע בַאטעריעס

 א ליסטע מעדיצינען ווָאס איר נעמט, פַארווָאס איר נעמט דָאס, און 
זייער דָאזע

 קָאנטַאקט־אינפָארמַאציע פַאר אייער הויזגעזינד און מיטגלידער 
פון אייער שטיצנעץ. 

מזומן )ּפַאּפירגעלט( אין קליינע בַאנקנָאטן

נָאטיץ־ביכל און פעדער

רעזערוו מעדיצינישע געצייג )ברילן, בַאטעריעס( און ָאנלָאדערס

 עירעסָאל רעדל פַאררעכטונג זעקלעך און\ָאדער רעדל אויפבלָאזער 
צו פַארעכטן צעּפלַאצטע רעדלעך פון רעדערשטולן ָאדער סקוטערס 

געצייג פַאר אייער סערוויס חיות ַאדער הויז-חיות )ַאזוי ווי עסנווַארג, 
 ווַאסער, שיסל, שטריק, רוימען חפצים, ווַאקצינען רעקָארדס, 

און מעדעצינען(

ּפָארטַאטיווע סעלפָאון ָאנלָאדערס )טשַארדזשערס(

ַאנדערע פערזענליכע חפצים: 

 ּפַאקט איין ַא 
„גיי־ּפעקל”

זַאמלען ווָאס 
מ׳דַארף
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 שטעלט צוזאמען ַא 
נויטפַאל קעסטל

זַאמלען ווָאס 
מ׳דַארף

אין געוויסע נויטפַאלן, ווי ווינטערשטורעמס און היצן דַארף מען ַאמָאל 
בלייבן אין שטוב. ַא נויטפַאל קעסטל דַארף הָאבן גענוג סוּפלייס פַאר 

כָאטש זיבן טעג.

 צייכנט ָאּפ זַאכן וועלכע איר הָאט און לייגט צו די וועלכע איר 
וועט דַארפן:

איין גַאלָאן ווַאסער צום טרינקן ּפער מענטש ּפער טָאג

געּפַאקטע עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט און איז גרייט-צו-עסן און א 
ּפושקע עפענער 

ערשטע הילף קעסטל 

מעדיקַאמענטן, א ליסטע פון די מעדיקַאמענטן ווָאס איר נעמט, 
פַארווָאס איר נעמט דָאס, און זייער דָאזע

 לַאמטערל ווָאס ַארבעט אויף בַאטעריעס, בַאטעריע־געטריבענע 
 AM/FM רַאדיָא, און איבעריגע בַאטעריעס, ָאדער רַאדיָאס ווָאס 

מע קען ָאנציען מיט ַא הענטל און ברויכן נישט קיין בַאטעריעס 

גלי־שטעקלעך

פייפער ָאדער גלעקל

רעזערוו מעדיצינישע געצייג, אויב מעגלעך )למשל זויערשטָאף 
)ָאקסידזשען(, מעדיצינען, סקוטער בַאטעריע, הער ַאּפַארַאט, 

בַאוועגלעכקייט העלפמיטלען, ברילן )גלעזער(, ּפנים־מַאסקעס, 
הענטשקעס( 

סטיל און סעריַאל נומערן פון מעדיצינישע ַאּפַארַאטן )ווי הַארץ־
רעגולַאטָאר ]ּפעיסמעיקער[( און בַאניץ ָאנווייזונגען

ַאנדערע חפצים: 



15

 בַאטרַאכט צי איר דַארפט צוגעבן נָאך חפצים ווָאס איר דַארפט אין ַא נויטפַאל 
ווי ווינטערשטורעמס און היצן.

ווינטערדיגע וועטער סוּפלייס

דוכענעס )דעקעס(, שלָאפזעק, איבעריגע צייטונגען פַאר אינסולַאציע

איבעריגע מיטענס, זָאקן, שַאלן, היט, רעגן־קליידער, און איבעריגע מלבושים

ַאנדערע חפצים: 

הייס וועטער סוּפלייס

לייכטע לויזע קליידער

)SPF 15 זון־שמירעכץ )כָאטש

 סופלייס צוצוגרייטן ַא מָאלצייט אין ַא נויטפַאל, טָאמער איז דַא ַא קורצשלוס, 
ווי ּפלַאסטישע/ּפַאּפירענע טעלערס, קָאּפס און גָאּפל־לעפל 

אויב איר הָאט ַאן אויטָא איז אפשר כדאי צוצוגרייטן ַא נויטפַאל סוּפליי 
קעסטל פַארן אויטָא ווָאס נעמט אריין:

 ַא זַאק זַאמד ָאדער קיטי ליטער כדי צו העלפן די רעדער זָאלן זיך נישט גליטשן 
און ַא קליינער שופל

רייף קייטן ָאדער טרַאקשן מַאטס

אונטערהייבער )דזשעק( און רָאד מוטערשליסל )לָאג רענטש(, איבעריגע רייף

ווינטשויב קרַאצער און בעזעם

קליינע געצייג )צווַאנג, מוטער־שליסל, שרויפן־ציער(

בוסטער קַאבלען

העל־קָאלירט טיכל צו ניצן ווי ַא פָאן, און שיינסיגנַאלן ָאדער רעפלעקטיווע 
דרייעקן
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זַאמלען ווָאס 
מ׳דַארף

 שטעלט צוזַאמען 
ַא נויטפַאל קעסטל )המשך(
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סּפעציעלע זַאכן צו נעמען אין בַאטרַאכט

צוגעבן חפצים צו אייער נויטפַאל געצייג ווָאס זענען צוגעּפַאסט 
צו אייערע בַאדערפענישן, ַאריינגערעכנט דיעטעטישע און 

מעדיצינישע בַאדערפענישן.

אויב איר פַארלָאזט זיך אויף עלעקטרישע מעדיצינישע געצייג, 
פַארבינדט זיך מיט אייער מעדעצינישע געצייג קָאמפַאניע פַאר 

אינפָארמַאציע איבער בעק-ַאּפ קרַאפט.

 אויב איר בַאנוצט ַאן ַאפַארַאט ווָאס איר דַארפט ַאלס 
לעבענס-מיטל, פרעגט ביי אייער קרַאפטס-געשעפט צי איר 

זענט קווַאליפיצירט פַארשריבן צו ווערן ַאלס א קליענט מיט ַאן 
ַאּפַארַאט פַאר שוצן קעגן לעבנס-געפַאר. עס איז טַאקע וויכטיג 

זיך צו פַארשרייבן, ָאבער איר זָאלט אויך הָאבן צו דער הַאנט ַאן 
ַאנדער וועג צו בַאקומען קרַאפט, למשל ַא בַאטעריע, ָאדער ַא 

זויערשטאף-טַאנק ווָאס פָאדערט נישט קיין עלערטריק. 

אויב איר פַארלָאזט זיך אויף זויערשטָאף, רעדט מיט אייער 
צושטעלער פון זויערשטָאף וועגן נויטפַאל פַארבײטן.

אויב איר בַאקומט קריטישע בַאהַאנדלונגען ווי דיַאליז ָאדער 
כעמָאטערַאּפיע, רעדט ַארום מיט אייער צושטעלער ווי ַאזוי איר 

קענט ווייטער בַאקומען די בַאהַאנדלונגען בשעת ַא נויטפַאל. 

 שטעלט צוזַאמען 
ַא נויטפַאל קעסטל )המשך(

זַאמלען ווָאס 
מ׳דַארף
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ניו־יָארקער דַארפן אייביג זיין ווַאך און גרייט אויפן אומגעריכטן. 
אין פַאל פון ַא טערָאר־ַאטַאקע איז וויכטיג צו מַאכן די פָאלגנדיגע 

טריט כדי זיך צו בַאשיצן. 

הערט זיך צו צו מלוכה׳שע בַאַאמטע נָאך ָאנווייזונגען צי 
מ׳דַארף זיך עווַאקואירן צי בלייבן אויפן ָארט.

אויב מען בעט אייך זיך עווַאקואירן, פַארלָאזט דָאס ָארט ווי 
שנעלער. בלייבט נָאענט צו דער ערד אויב איר קענט. אויב 

איר פָארט אויף מַאסן־טרַאנסּפָארט ווי ַא בוס ָאדער ַא בַאן און 
 מ׳הייסט אייך עווַאקואירן, געדענקט צו פָאלגן די ָאנווייזונגען פון 

די טרַאנסּפָארט פירער ָאדער ַאנדערע נויטפַאל ַארבעטער. 

אויב מ׳בעט אייך בלייבן אויפן ָארט ָאדער „שעלטער אויפן ָארט”, 
גייט נישט ַאוועק ביז מ׳הייסט אייך. פַארשליסט טירן, פַארמַאכט 

גוט פענסטער, לופט ווענטילן, און קַאמין פַארדומּפער.

זייט ווַאך און נעמט ָאן טריט

זייט אייביג ווַאך צום ַארום ַאז איר בַאמערקט ַאז עּפעס איז נישט 
ווי געוויינטלעך, שווייגט נישט — לָאזט עמעצן וויסן. 

אויב איר זעט ָאדער הערט עּפעס ווָאס דערוועקט אייער חשד, 
רופט NYC-SAFE-1-888 )1-888-692-7233( ָאדער 911.

אויב איר זעט איבערגעלָאזטע רענצלעך ָאדער זעקלעך אויף ַאן 
MTA בוס ָאדער בַאן ָאדער אין עפענטלעכע ערטער, לָאזט וויסן 

דעם MTA ָאדער די ּפָאליציי.

אויב איר בַאקומט ַא חשוד ּפעקל דורך דער ּפָאסט, עפנט עס 
 נישט. לָאזט וויסן די ּפָאליציי ָאדער רופט 911. אויב איר הָאט 
שוין בַאהַאנדלט דָאס ּפעקל, ווַאשט אייך תיכף די הענט מיט 

זייפן־ווַאסער.

.NYC.gov/plannow פָאר מערער ּפרטים בַאזוכט

 נָאך דעם ווי איר וועט אויספילן דעם וועגווייזער 
וועט איר זיין ַא גרייטער ניו־יָארקער! יישר כוח!

http://NYC.gov/plannow
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 NEW YORK CITY RESOURCES 
סיידן עס ווערט ַאנדערש ָאנגעמערקט, רופט 311 )ווידעָא רילעי 

סערוויס: TTY: 212-504-4115( )212-639-9675(, אדער נוצט 
NYC.gov זיך צו פַארבינדן מיט שטָאט ַאגענטורן.

NYC Emergency Management 
NYC.gov/emergencymanagement

 NYC Emergency Management Outreach &
 Engagement Resources 

Ready New York – בעטן מַאטעריַאלן און ּפרעזענטַאציעס 
NYC.gov/readyny

NYC Citizen Corps – בַאקומט רעסורסן און אינפַארמַאציע 
 וועגן קָאמיוניטי ּפלַאנירונג 

NYC.gov/citizencorps

NYC CERT – ווערט טרענירט ווי ַא קָאמיוניטי נויטפַאל 
 ווָאלונטיר

NYC.gov/cert

Partners in Preparedness – מַאכט זיכער ַאז אייער 
 געשעפט איז גרייט

NYC.gov/partnersinpreparedness

 הורַאגַאן עווַאקואציע זָאנעס טרעפער
NYC.gov/knowyourzone

 NYC Department for the Aging 
NYC.gov/aging

 Mayor’s Office for People with Disabilities 
NYC.gov/mopd

 ווערן רעסורסן
אינפָארמירט

http://NYC.gov
http://NYC.gov/emergencymanagement
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/citizencorps
http://NYC.gov/cert
http://NYC.gov/partnersinpreparedness
http://NYC.gov/knowyourzone
http://NYC.gov/aging
http://NYC.gov/mopd
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 בלייבט אינפָארמירט
 NYC Emergency Management אויף פעיסבוק 

 און טוויטער
 www.facebook.com/NYCemergencymanagement 

@nycoem

 Notify NYC בַאקומט אומזיסט נויטפַאל מעלדונגען
 בַאקומט די וויכטיגסטע מעלדונגען פַאר אייך 

 ,NYC.gov/Notifynyc רעגיסטרירט זיך דורכ’ן באזוכן 
רופן 311, אדער נאכפאלגנדיג NotifyNYC@ אויף טוויטער

 פָארויס ווָארן סיסטעם 
פַאר ָארגַאניזַאציעס ווָאס בַאדינען אינווַאלידן ָאדער ַאנדערע 

 מיט צוטריט ָאדער פונקציָאנעלע בַאדערפענישן 
www.advancewarningsystemnyc.org 

 עפנטלעכע בַאדינונגען
Con Edison 

 ,)800-752-6633( ,800-75-CONED 
 )TTY: 800-642-2308( 

www.coned.com

 - Public Service Electric and Gas Company 
Long Island - PSEG LI 

 )TTY: 631-755-6660( ,1-800-490-0025 
www.psegliny.com

National Grid 
)TTY: 718-237-2857( ,718-643-4050 

www.nationalgridus.com

http://www.facebook.com/NYCemergencymanagement
https://twitter.com/nycoem
http://NYC.gov/Notifynyc
https://twitter.com/NotifyNYC
https://twitter.com/NotifyNYC
http://www.advancewarningsystemnyc.org
http://www.coned.com
http://www.psegliny.com
http://www.nationalgridus.com
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 נישט-פַאר-פרָאפיטיגע בַאדינונג פַארזָארגערס
American Red Cross in Greater New York  

)877-733-2767( 877-RED-CROSS 
 www.nyredcross.org

 National Organization on Disability’s Emergency
Preparedness Initiative 

 )TTY: 202-293-5968( ,202-293-5960  
www.nod.org/emergency

LifeNet 
פַאר אינפָארמַאציע וועגן גייסטיגן געזונט, א רעקָאמענדַאציע, 

ַאדער אויב איר דַארפט רעדן מיט איינעם, רופט דעם 
 קָאנפידענציעלן הָאטליין פַאר גייסטיגן געזונט פון שטָאט 

ניו־יָארק, 24 שעה ַא מעת־לעת.

,1-800-LIFENET :ענגליש און ַאלע ַאנדערע שּפרַאכן 
)TTY: 212-982-5284( ,)800-543-3638(

)877-298-3373( ,877-AYUDESE :שּפַאניש

אין מַאנדַארין, קַאנטָאנעזיש און קָארעיש 877-990-8585

 מיינע רעסורסן
 שרייבט דָא צו אייערע אייגענע וויכטיגע רעסורסן און 

טעלעפָאן נומערן.

NYC Emergency Management וויל בַאדַאנקן די ספעציעלע 
געברויכן בַארַאטונגס גרופע מיטגלידער פאר זייער שווערער 

ארבעט אויף דעם ּפרָאיעקט.

 ווערן רעסורסן
אינפַארמירט )המשך(

http://www.nyredcross.org
http://www.nod.org/emergency
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פַארשרייבט זיך איצט אומזיסט פַאר דער ָאפיציעלע נויטפַאל־קָאמוניקַאציע 
סיסטעם פון שטָאט ניו־יָארק אויף NYC.gov, דורכן רופן 311 ָאדער 

.@NotifyNYC נָאכפָאלגענדיג

Notify NYC איך הָאב זיך פַארשריבן פַאר

בַאקומט די בשורה!

http://NYC.gov
https://twitter.com/NotifyNYC


די ָאנווייזונג בלעטל איז אויך דָא צו בַאקומען אין ַאודיָא פָארמַאט און אין די 
שפרַאכן אונטן.
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ARABIC
للحصول على نسخة من هذا الدليل باللغة االنجليزية اتصل ب 311 )معوقي السمع: 4115-504-212( أو قم بزيارة 

NYC.gov/readyny

BENGALI
এই সহায়িকার একটি বাংলা প্রতিলিপি পেতে হলে, 311 (TTY: 212-504-4115) নম্বরে ফোন করুন অথবা  
NYC.gov/readyny দেখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115)  
ou visitez le site NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115)  
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311  
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면, 311 (TTY: 212-504-4115)로 전화하시거나  
NYC.gov/readyny 를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego przewodnika, należy zadzwonić pod nr 311  
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową  
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по телефону 
311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a este 
folleto en español.

URDU
 اس ہدايت نامے کی انگريزی کاپی حاصل کريں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کريں يا 

NYC.gov/readyny ديکھيں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער באזוכט 

.NYC.gov/readyny

http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
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