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 פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי   19- פארן זיכערערהייט דורכאויס די קָאוויד
 

אזוי ווי מיר הויבן אן צוריק ארומצופארן ארום די שטאט, איז עס וויכטיג צו אונטערנעמען שריט צו העלפן פארמיידן צו 
 .19-באקומען און פארשפרייטן קָאוויד 

 
ווַאקסינען זענען אומזיסט,  19-קָאוויד  .19-איז די בעסטע וועג צו באשיצן זיך אליין און אנדערע פון קָאוויד ווַאקסינירט ווערן 

א ווַאקסינאציע פלאץ, באזוכט צו טרעפן  .nyc.gov/covidvaccineפאר מער אינפארמאציע, באזוכט זיכער און ווירקזאם. 
vaccinefinder.nyc.gov   4692-829-877רופט אדער . 

 
יעדער איינער מוז אנהאבן א פנים צודעק אויף אלע פובליק טראנספארטאציע מיטלען (אריינרעכענענדיג קאר  

. אזוי אויך זאל יעדער בלייבן אינדערהיים אויב  19-זענען ווַאקסינירט קעגן קָאווידסערוויסעס), אפילו מענטשן וועלכע 
, נישט קיין חילוק אויב  19-סימּפטָאמען אדער אויב זיי האבן לעצטנס געטעסט פאזיטיוו פאר קָאוויד  19- זיי האבן קָאוויד

 זיי זענען יא אדער נישט ווַאקסינירט געווארן. 
 

 אייער רייזע זיכערער און גרינגערער:טיּפס וויאזוי צו מאכן 
איבערגעפילטע   טגייט צופיס אדער מיט א ביציקל אויב מעגליך. גיין צופיס און פארן מיט א ביציקל פארמינער •

 באסעס, עס איז גוט פאר די אטמאספערע און עס איז אויך גוטע עקסערסייז.
אויב איר פארט מיט א ביציקל זאלט איר אייביג אנטוהן א העלמעט און פלאנירן פון פאראויס וואו איר גייט פארן   •

  NYC. באזוכט די דאקלעך כדי צו נוצן באשיצטע בייק לעינס וויפיל מעגליך. דַאונלָאודט א מאפע פאר ביצי 
 ס.ביציקל געזעצן און זיכערהייט טיּפ NYCצו לערנען די   וועבזייטלטראנספארטאציע דעפארטמענט 

בעפאר איר גייט ארויס אויפן וועג צו אויסגעפונען אויב עס איז דא א פראבלעם מיט די   new.mta.infoבאזוכט  •
אימעיל און איר קענט זיך אויך איינשרייבן צו באקומען  טראנספארטאציע מיטלען מיט וועלכע איר ווילט פארן.

 . טעקסט מעסעדזשעס
 אויב איר נעמט א קאר סערוויס זאלט איר אייביג אנהאבן א סיט בעלט.  •

 
 זאלט איר אונטערנעמען באזונדערע באווארענונגען. 19-פולשטענדיג ווַאקסינירט קעגן קָאוויד נישט אויב איר זענט 

 
 יפן גאס אלגעמיינע כללים או

 באזירטע האנט סאניטייזער, דיסאינפעקטינג ווייּפס און א פנים צודעק.-ברענגט אן אלקאהאל זייט גרייט.  •
זוכט די גראדסטע, ווייניגסטע אנגעפאקטע און זיכערסטע וועג צו אנקומען צו אייער   מאכט א רייזע פלאן.  •

 דעסטינאציע. 
פארט נישט דורכאויס פארנומענע שעה'ן אויב מעגליך און גייט ארויס פריער אין פאל    פארט אין די ריכטיגע צייט. •

 פון ענדערונגען. 
למשל טיר הענטלעך, צוימען, סיט בעלטס  –כן אנרירן זאכן נוצט האנט סַאניטייזער נאזארגט אייך פאר ריינקייט.  •

און באצאלונג מאשינען. וואשט אייערע הענט מיט זייף און וואסער ווען איר קומט אן צו אייער דעסטינאציע. 
 באנוצט אייך מיט מיטלען צו באצאלן אן צו דארפן אנרירן קיינע מאשינען ווען מעגליך.

 
 א ביציקלגיין צופיס און פארן מיט  

 מיידט אויס איבערגעפילטע גאסן ווען מעגליך. •
טראגט א פנים צודעק איבער אייער נאז און מויל ווען עס איז נישט מעגליך צו אנהאלטן א ווייטקייט פון צום  •

 ווייניגסטנס זעקס פיס פון אנדערע. 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/bikemaps.shtml
https://nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/biketips.shtml
https://new.mta.info/
https://m.mymtaalerts.com/
https://m.mymtaalerts.com/
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געדינגענע ביציקל בעפאר און נאך איר  אנגערירטע ערטער פון א -נוצט א דיסאינפעקטינג ווייּפס צו רייניגן אפט •
 נוצט עס, למשל די הענטלעך, די סּפידס, די ברעיקס און די זיץ. 

 
 סאבוועיס, באנען, באסעס און שיפן. 

  טוט אן א פנים צודעק איבער אייער נאז און מויל דורכאויס די גאנצע רייזע. •
 י טראנספארטאציע מיטלען און אויך בשעת די רייזע. האלט זיך ווי ווייט מעגליך פון אנדערע ווען איר ווארט פאר ד  •
 נוצט אלע טירן כדי נישט זיך צוזאמצושטופן.  •
 אויב דער באן, באס אדער שיף איז איבערגעפילט, ווארט פאר די קומענדיגע.  •
האלט זיך אן אויף די צוימען, די שטעקנס און הענטלעך אויף די סאבוועי, אבער רירט נישט אן אייער פנים  •

 דערנאך.
 אויב דער וועטער ערלויבט, שטייט אינדערויסן ווען איר זענט אויפן שיף. •

 
 ) Access-A-Rideבאזירטע קאר סערוויסעס, ליווערי סערוויסע און -קאר סערוויסעס (טעקסיס, עּפ

 פארט אליין אדער מיט מענטשן וואס וואוינען מיט אייך אדער פארברענגן אסאך מיט אייך. •
צודעק איבער אייער נאז און מויל דורכאויס די גאנצע רייזע. אויב דער דרייווער האט נישט אן קיין טוט אן א פנים  •

פנים צודעק אדער אויב ער האט עס נישט אן ריכטיג, זאלט איר זיי בעטן צו אנטוהן איינס ווי עס דארף צו זיין אויב  
 איר פילט זיכער אזוי צו טוהן, אדער ווארט פאר אן אנדערע קאר. 

לופטערט אויס די קאר דורכן בעטן דעם דרייווער צו עפענען די פענסטער אדער אנשטעלן די עיר קאנישאנעיר אז  •
 עס זאל נישט ארומבלאזן די לופט אין די קאר. 

זיצט אין די הינטערשטע זיץ און ווי ווייט מעגליך אוועק פון דרייווער (למשל ביי די הינטערשטע פאסאנזשיר זיץ,  •
 אין די הינטערשטע שורה).   —אויב עס איז דא אפאר שורות אין די קאר  אדער 

 אויב די קאר האט א פלאסטישע מחיצה, בעט דעם דרייווער עס צו האלטן פארמאכט. •
 
 

 6.17.21   העלט דעּפַארטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקָאמענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך.  NYCדי  


	פארן זיכערערהייט דורכאויס די קאָוויד-19 פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי
	אלגעמיינע כללים אויפן גאס
	גיין צופיס און פארן מיט א ביציקל
	סאבוועיס, באנען, באסעס און שיפן.
	קאר סערוויסעס (טעקסיס, עפּ-באזירטע קאר סערוויסעס, ליווערי סערוויסע און Access-A-Ride)


