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רעקאמענדירטע שריט פאר פריוואטע מענטשן

רעקאמענדירטע שריט פאר די רעגירונג

• בלייבט צייטליך :באקומט דעם וואקסין און די בּוסטער.
• טוט אן א פנים מאסקע אין אלע אינעווייניגע פובליק
פלעצער און דרויסנדיגע פלעצער וואו מענטשן זענען
פארזאמלט.
• פארמיידט אומוויכטיגע אקטיוויטעטן און פלעצער וואו
מענטשן זענען פארזאמלט ,צום ביישפיל עסן אינעווייניג ביי
רעסטוראנטן.
• האלט זיך די ווייטסטע וואס איז נאר מעגליך פון אנדערע אין
אלע פובליק פלעצער ,אריינרעכענענדיג אין ארבעטס
פלעצער.
• טעסט זיך אויב איר האט סימפטאמען; זענט געווען
אויסגעשטעלט; געפארן; געקומען אין בארירונג מיט
מענטשן וואס וואוינען נישט מיט אייך.
• בלייבט אינדערהיים ,באזונדערס אויב איר זענט קראנק
אדער געווען אויסגעשטעלט.
• האלט אייערע הענט ריין.
• בלייבט צייטליך :באקומט דעם וואקסין און די בּוסטער.
• טוט אן א פנים מאסקע אין אלע אינעווייניגע פובליק
פלעצער און דרויסנדיגע פלעצער וואו מענטשן זענען
פארזאמלט.
• נעמט אין באטראכט צו פארמיידן אקטיוויטעטן וועלכע
העכערן די סכנה (צום ביישפיל אינעווייניגע פארזאמלונגען).
• באגרעניצט פארזאמלונגען צו קליינע צאלן פון
אנטיילנעמער.
• טעסט זיך אויב איר האט סימפטאמען אדער זענט געווען
אויסגעשטעלט ,זענט לעצטנס געפארן אדער זיך באטייליגט
ביי א גרויסע פארזאמלונג.
• בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק אדער אויב איר
זענט לעצטנס אויסגעשטעלט געווארן.
• האלט אייערע הענט ריין.

• זעצט פאר מיט הויכע שטאפל שריט.
• מאכט פארזאמלונגען ווייניגער פול.
• נעמט אין באטראכט צו אונטערנעמען צו באגרעניצן
אומוויכטיגע אקטיוויטעטן (וו.צ.ב .עסן אינעווייניג
אין רעסטוראנטן) ,אפפערן ארבעט דורכן טעלעפאן
און וואוינונג אויפן ארט צו האלטן וויכטיגע פלעצער
(וו.צ.ב .העלט קעיר און סקולס) אפן.

• זעצט פאר מיט מיטלמעסיגע שטאפל שריט.
• פארמערט טעסטינג און וואקסינאציע מעגליכקייטן
אין קאמיוניטיס.
• מאכט זיכער אז עס זענען דא גענוג וואקסינאציע,
טעסטינג און אייסאלעישען מעגליכקייטן אין
פלעצער וואו מענטשן האלן זיך אויף אין גרופעס.
• פאדערט פנים מאסקעס אין אלע פובליק
אינעווייניגע פלעצער.
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רעקאמענדירטע שריט פאר פריוואטע מענטשן

רעקאמענדירטע שריט פאר די רעגירונג

• בלייבט צייטליך :באקומט דעם וואקסין און די בּוסטער.
• טוט אן א פנים מאסקע אין פובליק אינעווייניגע פלעצער און
וואו די וואקסינאציע סטאטוס פון די ארומיגע איז
אומבאקאנט.
• טעסט זיך אויב איר האט סימפטאמען; זענט געווען
אויסגעשטעלט; זענט לעצטנס געפארן; אדער זיך
באטייליגט ביי א גרויסע פארזאמלונג.
• נעמט אונטער באזונדערע באווארענונגען אויב איר זענט
אומוואקסינירט אדער האט גרעסערע אויסזיכטן צוליב אייער
עלטער ,אנדערע געזונטהייט פראבלעמען אדער אויב איר
קומט אין בארירונג מיט מענטשן וועלכע האבן גרעסערע
אויסזיכטן.
• בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק.
• האלט אייערע הענט ריין.
• בלייבט צייטליך :באקומט דעם וואקסין און די בּוסטער.
• אנטוהן א פנים מאסקע אין פובליק אינעווייניגע פלעצער און
וואו די וואקסינאציע סטאטוס פון די ארומיגע איז
אומבאקאנט.
• פאלגט אויס אלע אייסאלעישען און קוואראנטין אנווייזונגען,
אריינרעכענענדיג דאס אנטוהן א פנים מאסקע.
• טעסט זיך אויב איר האט סימפטאמען; זענט געווען
אויסגעשטעלט; האט לעצטנס געפארן אדער זיך באטייליגט
ביי א גרויסע פארזאמלונג — באזונדערס אויב איר האט
גרעסערע אויסזיכטן (וו.צ.ב .צוליב עלטער אדער אנדערע
מעדיצינישע פראבלעמען).
• בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק.
• האלט אייערע הענט ריין.

• זעצט פאר מיט נידעריג שטאפל שריט.
נעמט אין באטראכט:
• פאדערן פנים מאסקעס אין מער פלעצער וואס העכערן
די סכנה וואו מענטשן זענען פארזאמלט און וואו
מענטשן קענען זיך נישט האלטן דערווייטערט איינער
פונעם אנדערן ,אריינרעכענענדיג:

• סקולס
• ּפלעיגרּוּפס
•  Key to NYCפאדערונגען אויב עס איז דא אן
אנגייענדע (צוויי-וואכיגע) העכערונג אין פעלער
אדער א נייער באזארגנדער וואריאנט;
אריינרעכענענדיג בּוסטער דאזעס און יונגערע
עלטער גרופעס.
• האלט אן ארבעטסגעבער און סקול וואקסין
פאדערונגען.
• פארלאנגט פנים מאסקעס אין פלעצער וואו עס
זענען דא מענטשן וועלכע זענען אין א גרעסערע
סכנה אדער אומבאקאנטע וואקסינאציע סטאטוס,
צום ביישפיל:
• העלט קעיר אנשטאלטן
• פלעצער וואו מענטשן וואוינען אין גרופעס
• פובליק טראנספארטאציע
• מאכט זיכער טעסטינג ,וואקסין און באהאנדלונגען
צוטריט.
נעמט אין באטראכט:
• פאדערן צייטליכע וואקסינאציע סטאטוס אין
געוויסע פלעצער אויב עס איז דא אן אנגייענדע
(צוויי-וואכיגע) העכערונג אין פעלער אדער א נייער
באזארגנדער וואריאנט.
• פארלאנגען וואקסינאציע פון קינדערגארטן ביז
'12טע קלאס ווען עס דא א פולשטענדיג
לייסענסירטע וואקסין פראדוקט.
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די  NYCהעלט דעּפארטמענט וועט איבערקוקן דעם פלאן יעדע דריי חודשים און וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאמענדאציעס אזוי ווי דער צושטאנד
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אנטוויקלט זיך.
* פאר צענטער פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג ( )Centers for Disease Control and Prevention, CDCקאוויד 19-קאמיוניטי שטאפלען און אנדייטונגען,
באזוכט cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html.
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