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 (געגנט) נע זאָ  באגרעניצונגען לויט דיניו יארק סטעיט  די וואס איר דארפט וויסן איבער 
אין  אויפשטייגבאזארגנדע א ) מיט NYCטוט זיך ווייטער פארשפרייטן אין ניו יארק סיטי ( 19-קָאוויד 

" (שריט פער גרופע טיווציאסטער עקשען איניקלאָ ")  NYS. די ניו יארק סטעיט (אין קאמיוניטיס אנשטעקונגען
האט געזעהן אן  די סטעיט וואו (געגנטער) נעסבאגרעניצונגען אין זאָ  פארלאנגט אז עס זאלן זיין פון מענטשן)

  איז דאיעדע קאליר  פאר זיין רויט, אראנדזש אדער געל, ןעקענ (געגנטער)  סענ זאָ  אויפשטייג אין אנשטעקונגען.
 אנדערע באגרעניצונגען. 

אויף וויאזוי א   טיוו, אריינרעכענעדיג אינפארמאציעציאסטער עקשען איניפאר מער אינפארמאציע אויף די קלאָ 
דורך די  וויכטיג)-(לעבנס אלץ "עסענטשיעל" פאררעכנט ווערט, און אויב אייער ביזנעס באשטימטזָאנע ווערט 

  .וועבזייטל NYSסטעיט, באזוכט די 

באזוכט די וועבזייט כסדר פאר די לעצטע ָאּפדעיטס אויף . ביטע nyc.gov/covidzoneט נע, באזוכ צו טרעפן אייער זאָ 
  די זָאנעס.

פאר אינפארמאציע וועגן די פאדערונגען צוריק צו עפענען אייער ביזנעס לויט די סעקטָאר (די  
פאר מער אנווייזונען, זעהט די . "ניו יארק פארווערד" וועבזייטל NYSסארט ביזנעס), זעהט די 

NYC און  געזונטהייט פון אפטיילונגNYC וועבזייטלעך. ביזנעס 

געזונטהייט און  פון עדיוקעישען אפטיילונגטי שולעס, זעהט די  פאר מער אנווייזונגען פאר ניו יארק סי
  וועבזייטלעך. אפטיילונג'ס

 : 19-שריט צו העלפן פארמיידן דאס פארשפרייטונג פון קָאוויד עטליכע איינפאכעאלע ניו יארקער קענען נעמען 
 באקומען אנישט גוט אדער אויב איר האט לעצטנס  שפירט זיךבלייבט אינדערהיים אויב איר  בלייבט אינדערהיים: •

  אויב , אדער איר 19-איינער וואס האט קָאוויד  צו , אויב איר זענט געווען אין נאענט19-פאר קָאוויד  ע ענטפערפאזיטיוו
- לעבנסשע קעיר און אנדערע י. איר קענט ארויסגיין פונדערהיים פאר וויכטיגע מעדיצינ (געפארן) האט גערייזט

 . באדערפענישן טיגע וויכ
שטייט כאטשיג זעקס פיס אפגערוקט פון אנדערע, אפילו ווען איר האט אן א פנים צודעק. : פיזישדערווייטערן זיך  •

 נעמט נישט אנטייל אין גרויסע צוזאמקומען, בפרט ווען עס איז אינעווייניג. 
  אפילו אויב איר האט נישט קיינעבאשיצט אייערע ארומיגע. איר קענט זיין אנשטעקיג  טוט אן א פנים צודעק: •

סימּפטָאמען און פארשפרייטן די קראנקייט ווען איר היסט, ניסט, רעדט אדער אטעמט. ווען אנגעטוהן ריכטיג  
 .19-פון קָאוויד (פארדעקנדיג סיי אייער נאז און מויל), טוט א פנים צודעק פארמינערן דאס פארשפרייטונג 

וואשט אייערע הענט אפט מיט זייף און וואסער און נוצט האנט סאניטייזער : צו רייניגן אייערע הענטפירט זיך איין  •
אויף א כסדר'דיגע   ערטעראנגערירטע -זייף און וואסער; רייניגט אפטאיר האט נישט קיין באלדיגע צוטריט צו אויב 

 ניס מיט אייער ארעם  אדער אהיס  א מיט אומגעוואשענע הענט; און פארדעקט אייער פנים  רירט נישט אןפארנעם; 
 נט. אאייער המיט , נישט (עלנבויגן)

נעבן אייך, באזוכט   (אונטערזוכונג ארט) טעסטינג סייט 19-צו טרעפן א קָאוויד  : גייט זיך אונטערזוכן •
nyc.gov/covidtest  צוגעשטעלט אומזיסט ביי פילע ןווער(אונטערזוכונגען)  ס. טעסט4319-268-212אדער רופט  

(אן   NYC Health + Hospitalsוועלכע ווערן אנגעפירט דורך  (ערטער) אלע סייטס , אריינרעכענענדיג)ערטער( סייטס
 געזונהייט אפטיילונג.  NYCאון די  ארגאניזאציע פון שפיטאלן)

דעיטס איבער די . פאר ָאּפnyc.gov/health/coronavirus, באזוכט 19-בער קָאוויד יאינפארמאציע א אלגעמיינעפאר 
 . virus.health.ny.govcoronaרעספאנס, באזוכט  19-סטעיט'ס קָאוויד 

 12.16.20  זיך.   אנטוויקלטדי סיטואציע אזוי ניו יארק סיטי וועט מעגליך ענדערן די רעקָאמענדאציעס ווי 

https://forward.ny.gov/cluster-action-initiative
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-updated-zone-metrics-hospital-directives-and-business-guidelines
https://esd.ny.gov/ny-cluster-action-initiative-guidance
https://nyc.gov/covidzone
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/reopening-guide
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-nonpublic-schools-yellow-zone-requirements.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-nonpublic-schools-yellow-zone-requirements.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-nonpublic-schools-yellow-zone-requirements.pdf
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

