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 מה עליכם לדעת על ההגבלות המקומיות של מדינת ניו יורק לפי אזורים 

 
 ) בקצב שהולך ומתגבר בקרב הקהילה.NYCממשיכה להתפשט ברחבי העיר ניו יורק ( 2019מחלת נגיף הקורונה 

, המטילה הגבלות על אזורים שנמדד בהם קצב  יוזמה לנקיטת אמצעים לפי אשכולות ) החלה NYSמדינת ניו יורק (
  האזורים יכולים להיות אדומים, כתומים או צהובים, כשלכל צבע מותאמות הגבלות שונות. התפשטות גובר.

 
והאם המדינה סיווגה את העסק  מדדים למידע נוסף אודות היוזמה לנקיטת אמצעים לפי אשכולות, לרבות מידע על 

 .NYSאתר האינטרנט של ב שלכם כ"חיוני", בקרו
 
 

נא לבקר באתר אינטרנט זה באופן קבוע, כדי לעיין  nyc.gov/covidzone.למציאת האזור שלכם, בקרו בדף 
  .העדכנייםבסיווגים 

 

 
אתר אינטרנט לקבלת מידע אודות הדרישות לפתיחת עסק מחדש בענף שלכם, בקרו ב

New York Forward  שלNYS.   לקבלת המלצות נוספות, בקרו באתרי האינטרנט של
NYC ) מחלקת בריאותNYC Department of Health( ו-NYC ) לעסקיםNYC 

Business(.  
 

מחלקת החינוך  לקבלת המלצות נוספות עבור בתי הספר בעיר ניו יורק, בקרו באתרי האינטרנט של 
)Department of Education( ו) מחלקת הבריאותHealth Department(  . 

 
 

 : 2019לנקוט במספר אמצעים פשוטים, כדי לעזור במניעת ההתפשטות של מחלת נגיף הקורונה כל תושבי ניו יורק יכולים 
הישארו בבית אם אינכם מרגישים בטוב או אם לאחרונה קיבלתם תוצאה חיובית מבדיקת נגיף   להישאר בבית: •

אתם יכולים  עה.או שהייתם בנסי 2019, הייתם בקרבה פיזית עם מישהו שחלה במחלת נגיף הקורונה 2019קורונה 
  לצאת מהבית לקבלת טיפול רפואי חיוני או לסידורים חיוניים אחרים 

אל   מ' מאנשים אחרים, גם בעת שימוש בכיסוי פנים. 2שמרו על מרחק של לפחות  מיישמים ריחוק חברתי: •
  תשתתפו בהתקהלויות גדולות, במיוחד במקומות מקורים.

אתם יכולים להיות מידבקים מבלי לחוות סימפטומים ולהפיץ את  כם.הגנו על האנשים שסביב עוטים כיסוי פנים:  •
אם עוטים את כיסויי הפנים כראוי (מכסים גם את האף  המחלה כשאתם משתעלים, מתעטשים, מדברים או נושמים.

 .2019וגם את הפה), הם מפחיתים את התפשטות מחלת נגיף הקורונה 
דיכם במים וסבון בתדירות גבוהה, ואם אין ברשותכם מים וסבון,  רחצו את י מקפידים על היגיינת ידיים בריאה: •

השתמשו במחטא ידיים; נקו בתכיפות משטחים שנוגעים בהם הרבה; הימנעו מנגיעה בפנים עם ידיים לא רחוצות;  
 כסו שיעולים או התעטשויות באמצעות השרוול, לא הידיים. 

או  nyc.gov/covidtest, בקרו בדף 2019למציאת אתר קרוב אליכם לביצוע בדיקות למחלת נגיף הקורונה  היבדקות: •
הבדיקות מתבצעות ללא תשלום באתרים רבים, לרבות כל האתרים המופעלים על ידי   .212-268-4319פנו למוקד 

NYC ) בריאות + בתי חוליםNYC Health + Hospitals ומחלקת הבריאות של (NYC. 
 

לקבלת עדכונים אודות   nyc.gov/health/coronavirus., בקרו בדף 2019לקבלת מידע כללי בנושא מחלת נגיף הקורונה 
 .coronavirus.health.ny.gov, בקרו בדף 9201תגובת המדינה למחלת נגיף הקורונה 

 
 12.16.20      העיר ניו יורק עשויה לשנות את ההמלצות בהתאם להתפתחויות המצב.  
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https://esd.ny.gov/ny-cluster-action-initiative-guidance
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https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/reopening-guide
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https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-nonpublic-schools-yellow-zone-requirements.pdf
http://www.nyc.gov/covidtest
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://coronavirus.health.ny.gov/home

	מה עליכם לדעת על ההגבלות המקומיות של מדינת ניו יורק לפי אזורים
	כל תושבי ניו יורק יכולים לנקוט במספר אמצעים פשוטים, כדי לעזור במניעת ההתפשטות של מחלת נגיף הקורונה 2019:


