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ווידערעפענען ניו יארק סיטי: וואס פראפעסיאנעלע ספארטס פארמעסטן אן קיין 
 צושויער דארפן וויסן

פערטע ) איז נאכגעקומען די פובליק געזונטהייט דערגרייכונגען וואס ערמעגליכט די NYCיעצט אז ניו יארק סיטי (
ווידער אנהויבן. פראפעסיאנעלע ספארטס פארמעסטן אן קיין צושויער פון ווידערעפענונג, קענען  פאזע

דע ספארטינג געשעעניש אין וועלכע די באטייליגטע ווערן באצאלן דורך א  פראפעסיאנעלע ספארטס מיינט יע
ליג אדער א טיעם. פראפעסיאנעלע ספארטס אקטיוויטעטן נעמען אריין אלע אקטיוויטעטן וואס ווערן  

אונטערגענומען אין צוגרייטונג פאר פראפעסיאנעלע ספארטס פארמעסטן, ווי אויך די אונטערנעמונג פון 
מעסטן, ביי א פאסיגע פלאץ פאר פראפעסיאנעלע ספארטס פארמעסטן, אזויווי א סטאדיום אדער  אזעלכע פאר

 ארינע. 

”  :Reopening New York Cityפאר ענטפערס צו אייערע עיקר פראגעס וועגן ווידערעפענונג, ביטע לייענט
”Frequently Asked Questions )נישט אלע פראגעס )ווידערעפענען ניו יארק סיטי: אפט געפרעגטע פראגעס .

אפטיילונג פון  NYCט אייך העלפן איינשטעלן די נייע פארלאנגען. די וועלן זיין שייך, אבער מיר האפן אז דאס ווע
האט צוגאבליכע אינפארמאציע און געצייג   ביזנעסעס בלאט COVID-19געזונטהייט און גייסטישע היגיענע'ס 

 פובליק געזונטהייט עמערדשענסי.  COVID-19דערעפענונג און אויפהאלטן אפעראציעס דורכאויס דעם פאר ווי
 

פאר אפדעיטס. סיטי און שטאט פארארדענונגען קענען זיך מעגליך  nyc.gov/health/coronavirusקוקט נאך  
צושפרייטונג   איראון די בעסטע אופנים וויאזוי צו רעדוצירן   COVID-19ויווי מיר ווערן געוואר מער איבער אזישן טו

 און האלטן ניו יארקערס פארזיכערט. 
 

 פארשפרייטונג: COVID-19געדענקט די פיר וויכטיגסטע שריט צו פארמיידן 
חוץ אויב איר   ,בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנקבלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק:  •

) אדער  טעסטינג COVID-19 גייט ארויס פאר וויכטיגע מעדיצינישע באהאנדלונג (אריינגערעכנט
 אנדערע וויכטיגע זאכן צו ערלעדיגן. 

 פוס אפגערוקט פון אנדערע מענטשן. 6האלט זיך כאטש  טיילונג:צופיזישע  •
ן אנשטעקיג אן סימפטאמען און  באשיצט אייערע ארומיגע. איר קענט זיי טוט אן א פנים צודעק: •

פארשפרייטן די קרענק ווען איר הוסט, ניסט, אדער רעדט. א פנים צודעק קען העלפן רעדוצירן די 
 .COVID-19פארשפרייטונג פון 

וואשט זיך די הענט אפט מיט זייף און וואסער אדער נוצט האנט  פראקטיצירט געזונטע הענט היגיענע: •
וואס   אויבערפלאכןסאניטייזער אויב איר האט נישט קיין צוטריט צו זייף און וואסער; רייניגט רעגלמעסיג 

און דעקט צו  מיט אומגעוואשענע הענט; ווערן אפט צוגערירט; האלט זיך אפ פון צורירן אייער פנים 
 ער ניס מיט אייער ערמל, נישט אייערע הענט. אייער הוסט אד 

 
אפילו איר קענט מעגליך ווידער עפענען אייער ארבעטספלאץ איינמאל איר קומט נאך די פאלגענדע שריט, איז די 

און באשיצן ארבעטערס צו ווייטער אנהאלטן דאס  COVID-19בעסטע וועג צו פארמינערן די פארשפרייטונג פון 
 .NYCאין   COVID-19ווי ווייט מעגליך. אינאיינעם קענען מיר רעדוצירן די פארשפרייטונג פון ארבעטן פונדערהיים 

 

https://forward.ny.gov/phase-four-industries
https://forward.ny.gov/phase-four-industries
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.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/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page


 וואס דארף איך טון צו קענען לעגאל ווידערעפענען מיין ביזנעס?
 

 נויטיגע שריט בעפאר איר ווידערעפענט 
 און הענגט דאס אויף אין אייער ארבעטספלאץ. זיכערהייט פלאןמאכט א  •
און פארזיכערט אז איר קומט דאס נאך. די שטאט  ) פארשריפטןNYSניו יארק סטעיט (לייענט די  •

פארלאנגט אז איר זאגט צו אז איר האט איבערגעקוקט און פארשטייט די שטאטישע אידוסטריע 
אז איר וועט דאס איינפירן. איר קענט אויספילן די צוזאג פארם ביי   פארשריפטן און

affirmation-forward-forms.ny.gov/s3/ny . 
 

 8.19.20 .              געזונטהייט אפטיילונג וועט מעגליך טוישן רעקאמענדאציעס לויט וויאזוי דער מצב טוישט זיך NYCדי  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Professional_Sports_Competitions_With_No_Fans_Detailed_Guidelines.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation

