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 אויפפאדערונג
 היגיענע פון די סיטי אוו ניו יארק  גייסטישע פון די קאמישאנער פון געזונטהייט און 

 

), די עקזיסטענץ פון "Health Code"פון די ניו יארק סיטי געזונטהייט קאוד (  3.01, לויט סעקשן  2020,  25מערץ   אום ,  אזויווי
פון  פובליק  א   רעזולטאט  סיטי אלס  די  געפאר אינערהאלב  און 19-קאווידגעזונטהייט  געוויסע פאדערונגען  וועלכע  פאר   ,

איז געווארן פון די סיטי אוו ניו יארק אין אירע איינוואוינער,  זיכערהייט  טאהטן זענען נויטיג צו פארזיכערן דאס געזונטהייט און  
 ; קלערטרדע

פעלער און האספיטאליזאציעס, און נאך פארזיכערונג   19-קאווידאין  שנעלע פארמערונג , ניו יארק סיטי גייט אדורך א  אזויווי
 בעטן; דאס וואוקס פון פעלער, און פארהיטן שפיטאל פארשטאטערן געזונטהייט, באשיצן פובליק צו   זענען נויטיגשריט 

געזונטהייט פראבלעמען האבן א העכערע ריזיקע פון ווערן  עקזיסטירנדע    געוויסע, עלטערע מענטשן און מענטשן מיט  אזויווי
 ; וואס העכערט די ריזיקע פון מעדיצינישע קאמפליקאציעס, האספיטאליזאציע, און טויט 19-קאווידשווער באטראפן פון 

באזונדער אין עלטער  דערמיט ארויסשטעלן אן אויפפאדערונג פאר עלטערע מענטשן (טוט  דער קאמישאנער פון געזונטהייט  
פון א שווערע  געזונטהייט פראבלעמען וואס טוט העכערן זייער ריזיקע  עקזיסטירנדע  און העכער), מענטשן מיט  יאר    65פון  

 פון אזעלכע מענטשן. געהילפן, און שטוב מענטשן אדער 19-קאוויד

 ווערט איר אצינד צוגעטיילט דעם נאטיץ אז:דעראיבער, 

, זענט איר דערמיט  19-קאווידאנטקעגן די פארשפרייטונג פון   קאמיוניטיס  עאון אייער  הויזגעזונטייער  צו פארזיכערן זיך, א
ארויסגיין צו רייזן צו דער ארבעט אדער אין שולע,   אויסעררויסן פון הויז,  עבאאויפטראגט צו פארמינערן אקטיוויטעטן אינד

 , איינקויפן אין גראסערי אדער אין אפטייק. אהאנדלונגבאדער פאר נויטיגע געברויכן אריינגערעכנט מעדיצינישע 

פלעצער און  פובליק  ווי אויך, ניו יארקער, ספעציעל די וואס זענען אונטער דעם אויפפאדערונג, זאלן, ווען מעגליך, פארמיידן  
ארום די שטוב מענטשן,    אלעמאל אנטון א פנים צודעק, סיי אינדערהיים, און סיי אינדערויסן, אריינגערעכנט  ;צוזאמענקומפטן

, אדער  19-קאווידאויסגעשטעלטקייט צו איינעם מיט  באוואוסטע  א  ,  19-קאווידדי שטוב מענטשן האבן סימפטאמען פון  וואו  
  ווען אימער מען איז אנדערע מענטשן  פון  פיס אפגעטיילט    6זיך האלטן צום ווייניגסטנס    ;פובליקאפטע פארבינדונג מיט'ן  

פון  עאינד מעדיצינישט    ;הויזרויסן  נויטיגע  פאר  אויסער  גוט  נישט  פילט  איר  אויב  אינדערהיים  ,  באהאנדלונג בלייבן 
פאלגן גוטע הענט היגיענע, אריינגערעכנט זיך וואשן אפט מיט זייף און וואסער    ; 19-קאווידן פאר  'אריינגערעכנט זיך טעסט

רייניגן אפט    ;אויגן, נאז, און מויל מיט אומגעוואשענע הענטאנצורירן אייער  פארמיידן  סעקונדעס און    20פאר ווייניגסטנס  
 ערטער.  אפט בארירטע

אין צוגאב, צו איינצוימען אייער פארבינדונגען מיט אנדערע מענטשן ווי ווייט מעגליך, זענט איר אנגעזאגט נישט צו האבן 
 רייזן אינערהאלב און אויסער ניו יארק סיטי.געסט אין אייער הויז אויסער נויטיגע געהילפן און צו פארמיידן פון צו 

 

רעכנט אריין   19-קאוויד  מיטדי ריזיקע צו ווערן שטארק אנגעשטעקט    ןהעכער  עלכעגעזונטהייט פראבלעמען וועקזיסטירנדע  
אזויווי   פראבלעמען  הארץ  פעלער, קענסער,  קרענק   הארץ  כראנישע  קארדיאמייאפעטיסאדער   קאראנערי ארטערי  נירן  , 

פון אן ארגען   , איבערוואגיגקייט, שוואכע אימיון סיסטעםסיקל סעל קרענק,  שוואנגערשאפטדייעבעטיס,    2, טייפ  קרענק
פון קאנדישענס וואס קען העכערן די ליסטע  . א פולע  כראנישע אבסטראקטיוו לונגען קרענקטראנספלאנט, רייכערן, און  

 .וועבזייטל CDC אויף די וועבזייט CDCף די  ריזיקע פון ווערן שטארק אנגעשטעקט קען מען טרעפן אוי

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


געזונטהייט   אנדערע  אדער  כראנישע  וועלכע  סיי  פאר  באהאנדלונג  מעדיצינישע  רעגלמעסיגע  אנהאלטן  זאלט  איר 
 . געזונטהייט פראוויידעראון באקומט סיי וועלכע נויטיגע וואקסינאציעס, אונטער די באראטונג פון אייער קאנדישענס,  

אייער   פראוויידעררופט  סימפטאמעגעזונטהייט  האט  איר  פון  אויב  א    .19- קאווידן  דורך  גייט  איר  מעדיצינישע  אויב 
 . 911, רופט  עמערדשענסי 

 .snyc.gov/health/coronaviruפאר מער אינפארמאציע און אנווייזונגען, זעהט 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page

