
אינסטרוקציעס פונעם צענטער פאר קָאנטרָאלירן ( COVID-19) 91די פָאלגנדיקע דירעקטיװן זענען באזירט אױף די לעצטע קָאװיד־

(, ארבעט זיכערקײט און געזונט אדמיניסטראציע )Centers for Disease Control and Prevention ,CDCאון פארמײדן קראנקײטן )

Occupational Safety and Health Administration ,OSHA און אנדערע ּפובליקאציעס. דערלױבעניש האלטערס הָאבן דָאס )

אחריות דורכצופירן פיזישע דערװײטערונג און זיכערקײט מָאסן אױף זײערע ארבעט ערטער. די דָאזיקע דירעקטיװן זָאלן אײך העלפן  

  אנטװיקלען און אױפהאלטן די ּפאסיקע מָאסן פאר אײערע ארבעט ערטער.

 

  פארזיכערן פיזישע דערװײטערונג אױף ארבעט ערטער
שטעלט צו מיטלען װָאס העלפן פיס אײנער פונעם צװײטן װען מעגליך.  6ארבעטער זָאלן ָאּפהיטן א דיסטאנץ פון  •

פיס װען זײ װארטן בײ  6ָאּפצײכענען די פיזישע דיסטאנץ בײ דער ארבעט. פָאדערט אז ארבעטער זָאלן ָאּפהיטן א דיסטאנץ פון 
 דרײטירן, ארױפציערס/עלעװײטערס, טרּפ, און אנדערע בשוּתפותדיקע שטחים. 

 . ניט לָאזן די ארבעטער פארזאמלען זיך בשעת ּפרע־שיפט טרעפונגען, טולבאקס שמועסן און אנדערע ענלעכע פארזאמלונגען •

למשל, ארבעטער װָאס מאכן  צעשיכטן די צײטּפלאנען פאר ארבעט־פונקציעס װָאס שטעלן די ארבעטער נָאענט צוזאמען. •
ארבעט־פונקציעס װָאס שטעלן זײ נָאענט קענען ארבעטן אין אנדערע שיפטס ָאדער אנדערע טעג, ָאדער זײ קענען ָאנהײבן און 

 פארענדיקן די ארבעט צו אן אנדער צײטן, און אױך די פרישטיק און מיטָאג הפסקות קענען זײן צו אן אנדער צײט.

 

 ָאּפערײשנס און פיזישע דערװײטערונג
דערלױבעניש האלטערס דארפן באגרענעצן, װי װײט עס איז מעגלעך,אלע ָאּפערײשנס װּו ּפאסיקע פיזישע דערװײטערונג איז 

דוגמאות פאר סיטואציעס װּו דָאס קען זײן א ּפרָאבלעם שליסן אײן מאטעריאל דעליװערי, גיסן בעטָאן, און די ניט מעגלעך. 

אינסטאלאציע פון גיּפסברעט ָאדער פָארהאנג װענט. עס זענען דָא פארשײדענע סטראטעגיעס ּכדי צו אױספירן די דָאזיקע  

 קָאמּפליצירטע ָאּפערײשנס און ָאּפהיטן פיזישע דערװײטערונג. זײ שליסן אײן׃

 אױסבײטן אן ארבעטער מיט מאשינען פאר ָאּפערײשנס װָאס פָאדערן מער װי אײן ארבעטער.  •

  אױפשטעלן צײטװײליקע באריערן פאר צוזעצליכע שיץ־מָאסן אזױ װי גיּפסברעט, ּפלאסטישער איבערצי, ּפלעקסיגלָאז, אא"װ. •

 

 רעקָאמענדירטע זיכערקײט מָאסן
אחוץ די אױבן דערמָאנטע זיכערקײט פארהיט־מיטלען זענען דָא פארשײדענע סטראטעגיעס װָאס דערלױבעניש האלטערס זָאלן  

 ָאננעמען ּכדי צו ָאּפהיטן פיזישע דערװײטערונג צו האלטן אײערע ארבעטער, און די קהילה, זיכער. זײ שליסן אײן׃

ניצט אן ָאן־קָאנטאקט טערמָאמעטער ּכדי צו מעסטן די טעמּפעראטור פון די ארבעטער אײדער איר מעסטן טעמּפעראטור׃  •
 לָאזט זײ צו דעם ארבעט שטח. 

פָאדערט אז אלע ארבעטער זָאלן זיך גוט װאשן די הענט פאר און נָאך יעדער ָאּפערײשן. גיט צו װאש־ און װאשן הענט׃  •
 . דיסינפעקציע סטאנציעס איבעראל אין אײער ארבעט שטח

• PPE :( אלע ארבעטער מוזן טרָאגן ּפאסיקע ּפערזענלעכע שיץ אױסשטאטונגPPE אױב א מאסקע איז ניט קײן טײל פון רוטין .)
PPE  אבי װעלכע פארזיכערטע ּפאּפיר  –װָאס מען ניצט פאר א סּפעציפישע אױפגאבע, די ארבעטער דארפן ניצן א ּפנים צודעק

אױב איר קענט ניט ָאּפהיטן כָאטש  –ָאדער שטָאף )אזױ װי א באנדאנא ָאדער א שאל( װָאס דעקט צו די נָאז און דָאס מױל 
 פיס דיסטאנץ צװישן אײך און אנדערע.  6

 שטעלט אױף צײטװײליקע באריערן ּכדי צו ָאּפזונדערן די ארבעטערס במשך פונעם ארבעט טָאג. צײטװײליקע באריערן׃  •

דערמוטיקט שטרענג די ארבעטער צו ניצן אנדערע ארבעטערס טעלעפָאנען, טישן, ביורָאען, ניצן נָאר די אײגענע זאכן׃  •
 ארבעט מכשירים און אױסשטאטונג.

 .רײניקט און דיסינפעקטירט רעגולער בשותפפותדיקע מכשירים און אױסשטאטונג דיסינפעקציע׃ •

 אױב עמעצער הָאט סימּפטָאמען שיקט זײ אהײם און לָאזט זײ ניט צו צו דעם ארבעט שטח. שיקט קראנקע ארבעטער אהײם׃  •

 ביז׃ ארבעטער מוזן בלײבן אין דער הײם אױב זײ זענען קראנק. זײ זָאלן ניט צוריקקומען צו דער ארבעטעפעקטיװע קאראנטין׃  •
 טעג זינט אײערע סימּפטָאמען הָאבן ָאנגעהױבן 7עס איז מינימום  −
טעג זינט איר הָאט געהאט פיבער ָאן דעם באנוץ פין  3איר הָאט קײן מָאל ניט געהאט פיבער, ָאדער עס איז מינימום  −

 פיבער־נידעריקענדע מיטלען אזױ װי יעולענָאל ָאדער אײבוּפרָאפען. 
 אײערע אלגעמײנע געזונט איז בעסער געװָארן −

  פארמאכט דָאס ָארט אױב ָאּפהיטן פיזישע דערװײטערונג איז ניט מעגליך.פארמאכט עס׃  •

אינדוסטריע בעסטע ּפראקטיקן פאר
פיזישע דערװײטערונג דירעקטיװן פאר 

רטערקָאנסטרוקציע 



  זײט װיסן אז די אינפָארמאציע אױבן איז א צונױפשטל פון רעקָאמענדירטע אינדוסטריע בעסטע ּפראקטיקן.

רײניקט מכשירים און אױסשטאטונג 
מיט דיסינפעקטירענדע װישטיכלעך 
נָאך יעדער באנוץ. פאר גרעסערע 
מכשירים און אױסשטאטונג װישט 

ָאדער שּפריצט ָאּפ די אײבערפלאך 
 5פונעם מכשיר מיט א לײזונג פון 

טעּפל( בליטש ּפער  9/3עסלעפל )
גאלָאן װאסער. לָאזט די לײזונג  9

זיצן אױפן אײבערפלאך פאר 
מינוט עס זָאל ָאּפשאפן אלע  5

  .גערמעס

רײניקט און דיסינפעקטירט ָאפט 
  .ָאביעקטן און אײבערפלאכן

דעקט צו אײער מױל און נָאז מיט 
א טישו װען איר הוסט ָאדער ניסט. 
ניצט די אינערע פון אײער עלנבױגן 

 אױב עס איז ניטָא קײן טישו. 

דעקט צו אײער הוסטן ָאדער ניסן 
מיט א טישו, דאן װארפט אװעק 

  די טישו אין מיסטקאסטן.

װאשט אײערע הענט ָאפט מיט  
זײף און װאסער פאר מינימום 

  .סעקונדעס 02

ּראקטיצירט ּפאסיקע היגענע. 
װאשט אײערע הענט גרינטלעך און 

ָאפט מיט זײף און װאסער פאר 
סעקונדעס. אױב עס  02מינימום 

איז ניטָאק קײן זײף און װאסער, 
ניצט אלקָאהָאל־באזירטע האנט 

  .סעניטײזער

ּפראקטיצירט פיזישע דערװײטערונג דורך פארמײדן  •
פיס  6פארזאמלונגען פון גרוּפעס און ָאּפהיטן א דיסטאנץ פון 

 אײנער פונעם צװײטן װען מעגליך. 

צעשיכט ּפרע־שיפט טרעפונגען, ָאריענטאציעס פאר נײע  •
ארבעטער, און אנדערע ּפערזענלעכע טרעפונגען. די דָאזיקע 

טרעפונגען זָאלן באזָארגן אינפָארמאציע װעגן ּפאסיקע היגענע, 
האלטן אײבערפלאכן רײן, און ּפרָאצעדורן פאר װָאס מען דארף 

 טָאן אױב אן ארבעטער איז קראנק. 

אױב אן ארבעטער הָאט סימּפטָאמען מוזן זײ בלײבן אין דער  •
הײם. סוּפערװײזָארס זָאלן פארשרײבן א רשימה פון אלע 

ארבעטערס װָאס מע שיקט אהײם ָאדער װָאס בלײבן אין דער 
 הײם. 

באזָארגט די ארבעטער מיט זײף און װאסער ּכדי זײ זָאלן קענען  •
 ָאפט װאשן זיך די הענט. 

דערמָאנט אײערע מיט־ארבעטערס פרײנטלעך אױב זײ  •
פארגעסן צו װאשן זיך די הענט, צודעקן זײער מױל, ָאדער 

 ָאּפװישן די מכשירים נָאך יעדער באנוץ. 

  91סימּפטָאמען פון קָאװיד־
(COVID-91 שליסן אײן )

 געװײנטלעך׃

 פיבער •

 הוסטן •

 האלדזװײטיק •

 קורצער ָאטעם •

סוּפערװײזָארס זָאלן האלטן אן 
אױג אױף די ארבעטער צו זען 

אױב זײ הָאבן די אױבן 
דערמָאנטע סימּפטָאמען. אױב 

עמעצער הָאט סימּפטָאמען שיקט 
זײ אהײם און לָאזט זײ ניט צו צו 

  דעם ארבעט שטח.

 אינדוסטריע בעסטע ּפראקטיקן פאר
פארמײדן און פארריכטן די קָאנטאמינאציע פון 
 גערמעס אױף קָאנסטרוקציע ערטער


