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 באקומט די מעדיצינישע קעיר וואס איר דארפט
 

צו באקומען   טזיכערפארטוט זיך ווייטער פארשפרייטן אין אונדזער קהילות, ס'איז  19כאטש אז דער קאוויד 
שריט זיך צו פארזיכערן און אנדערע. יעצט איז א גוטע צייט צו   אן מעדיצינישע קעיר, אזוי לאנג אז איר נעמט

 ( איז געווען אויף פאזע.NYCבאקומען קעיר וואס איר האט אפגעשטופט בשעת ניו יארק סיטי )
 

 צו באקומען מעדיצינישע קעיר איז זיכער. 

  ט. זיירזיכערקליניקס און שפיטעלער נעמען אן שריט צו האלטן זייערע פאציענטן און פערסאנאל פא  •
סביבה און קען אריינרעכענען אויסשפרייטן די אפוינמענטס, לאזן מענטשן ווארטן  דער זיך לויט ענדערן

צודעקן, און סקרינען אלע פאציענטן פאר  -אינדערויסן ביז זייער צייט אריינצוגיין, פאדערן צו טראגן פנים 
 .19אוויד קסימפטאמען פון 

 צו זען אדער אייער קינד.אייך מערסטנס קליניקס נעמען אן אפוינטמענטס און זענען גרייט  •

 טעלעפאן אדער ווידעא קאנפערענצן קענען ווערן גענוצט אויב א פערזענליכע וויזיט איז נישט נייטיג. •
 

 . טוט נישט איגנארירן אייערע סימפטאמען 

 עס א שייכות קיין אונטערשייד צו עס האט עפ 2סימפטאמען, נישטסיי וועלכע נייע באקומט קעיר פאר  •
 .  19 צו קאוויד 

זיך , ווי אויך שוועריגקייטן מיטן אטעמען, רדזשענסיממעדיצינישע עאיר האט עפעס א  באוי 911פט רו •
, אדער אן איינגעשלאפענעם פנים, ארעם ן טשעסטער דרוקענישן אויפמוטשען צו רעדן, ווייטאגן אד

  אדער פיס.
 

 באקומט געווענליכע העלט עקזאמען און וואקצינאציעס.

דערוואקסענע: געדענקט צו באקומען אייער יערליכער העלט עקזאם נאכצוקוקן בלוטרוק, בלוטצוקער   •
אלץ בעסער, און פאר  און וואג, סקרינען צו דערקענען קענסער און אנדערע צושטאנדן וואס פריער 

 ליכע וואקצינאציעס.נגעווע

טע וואוילזיין וויזיטן און זייערע באשטעל קינדער: מאכט זיכער אז אייערע קינדער באקומען •
 ינאציעס.סוואק

 פאר אלעמען: ווערט וואקסינירט קעגן דעם פלו אנהייבנדיג אין סעפטעמבער. •

 פאר אינפארמאציע וואו צו גיין פאר וואקסינאציעס. קוקט ווייטער •
 

 .זארגט פאר כראנישע מצבים

און באנייען מעדיצינען פאר מצבים וואס לייגן אייך אריין אין די ריזיקע פון באקומט געווענליכע קעיר  •
, ווי אויך צוקערקרענק, איבערוואג, הארץ קראנקהייט אדער 19ערענסטע קאמפליקאציעס פון קאוויד 

 לונגען קרענק.
 

 . 19לאזט וויסן אויב איר האט סימפטאמען פון קאוויד 

דער אויב איר האט מילדע ביז געווענליכע סימפטאמען פון קאוויד זאגט פאר אייער העלט קעיר פראוויי •

,  19, אדער אויב אייערע סימפטאמען ווערן ערגער. צו לערנען מער וועגן סימפטאמען פון קאוויד 19

  “Symptoms and What to Do When Sick”וכט פאר  ז און nyc.gov/health/coronavirusבאזוכט 

 .)סימפטאמען און וואס צו טאן ווען קראנק(

 

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-symptoms-chronic-health-risks.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-symptoms-chronic-health-risks.page
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 . העלט קעיר איז צוטריטלעך פאר אלעמען 

 קוקנדיג אויף אימיגראציע סטאטוס אדער די מעגליכקייט צו באצאלן.קעיר איז צוטריטלעך נישט  •

 + NYC Healthנידריגע קאסט אדער אומזיסטע מעדיצינישע קעיר איז צוטריטלעך פאר אלעמען דורך   •
Hospitals health care facilities (NYC שפיטעלער געזונט + .)העלט קעיר פאסיליטיס 

 רופט .NY State of Healthדורך  עדיצינישע קעיר איז צוטריטלעךנידריגע אדער אומזיסטע מ •
 .  אציעפאר מער אינפארמ  311 אדער 855-355-5777 

 .311אדער   844-692-4692אויב איר דארפט א העלט קעיר פראוויידער, רופט  •

העלט + שפיטעלער.  NYCיאר אלט קען מען באקומען ביי  2אומזיסטע וואקסינאציעס פאר קינדער ביז  •
 צו מאכן אן אפוינטמענט. 844-692-4692רופט 

און   ריעס פאר קינדעוואס שטעלן צו וואקסינאצ NYCלאקאציעס איבער  עצו געפונען אנדער •
-אסאך נעץ .311אדער רופט  געזונט מאפעNYC Health Map (NYC )דערוואקסענע, זוכט דעם 

רופט אייער לאקאלע פארמעסי פאר מער  -עשעפטן און איינצעלע פארמעסיס באטן אויך אן וואקסינסג
 אינפארמאציע.

צו    nyc.gov/covidtestבאזיכט . NYCטעסטינג איז צום באקומען איבער גאנץ  10אומזיסטע קאוויד  •
 ן אייך.טרעפן א לאקאציע לעב

 
 טוט אייר חלק. 

צודעק ווען איר פארט צו אייער פראוויידערס אפיס און בשעת איר זענט אין אייער  -טראגט א פנים  •
 דאקטערס אפיס אדער קליניק.

 19קאנטראלירט נאך אייער געזונט און זאגט אייער פראוויידער פאראויס אויב איר האט קאוויד  •
 אננעמען נאך באווארענישן.סימטאמען; זיי וועלן מעגליך 

 
 
 
 

   7.8.20     העלט דעפארטמענט קען מעגליך וועלן טוישן די רעקאמענדאציעס לויט ווי דער מצב פארלאנגט.   NYCדער 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www1.nyc.gov/assets/immigrants/downloads/pdf/low-or-no-cost-options-nyc.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/immigrants/downloads/pdf/low-or-no-cost-options-nyc.pdf
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHealthMap/home/ByServices?services=97,102,103,58,59,60
http://nyc.gov/covidtest

