
זיכערערע האלידעי אקטיוויטעטן 
•  האלט אפ א ווירטואלע מסיבה. אויב איר אדער אייערע 

פריינט און פאמיליע זענען נישט פולשטענדיג וואקסינירט, 
זאלט איר פייערן א מסיבה דורך ווידעאו. נעמט אויף דעם נייען 

יאר מיט א ווירטואלע פארשטעלונג מסיבה. 

•  הענגט אויף באצירונגען. הענגט אויף באצירונגען צו אריינגיין אין די 
האלידעי גייסט. גייט ארום אייער געגנט און געניסט פון די באצירטע היימער 

און געשעפטן. שטעלט זיך אפ פאר א הייסע געטראנק צו בלייבן ווארעם.

•  פארשפרייט די האלידעי לוסט. איבערראשט אייערע שכנים מיט אביסל 
האלידעי קיכלעך. שיקט האלידעי וואונטש קארטלעך דורך די פאסט צו 

אייערע קאלעגן אדער רופט א פריינד מיט וועם איר האט שוין נישט גערעדט 
פאר א לאנגע צייט. לאדנט איין איינעם וואס איז מעגליך אליין זיך צו באטייליגן 

ביי אייער האלידעי מאלצייט.  

•  שפילט אין די שניי. מאכט א שניי מענטש, גייט זיך גליטשן אויף די 
שניי אדער האט א שניי באל קריג. 

•  איינקויפן פארן האלידעי. קויפט איין אויף די אינטערנעט צו 
אויסמיידן אנגעפאקטע געשעפטן אדער רופט אריין צו אפנעמען 

זאכן אינדרויסן פון אייער באליבטע לאקאלע געשעפט. אויב איר קויפט איין 
פערזענליך, טוט אן א פנים מאסקע אפילו אויב איר זענט וואקסינירט, נוצט 

האנט סאניטייזער און גייט דורכאויס שטילערע שעה'ן. 

•  מאכט א סעודה. קאכט אייער באליבטע האלידעי מאלצייט 
און טיילט עס מיט מיט אייערע באליבטע — איר פארדינט 

זיך עס! 

 פארזאמלונגען
פארזאמלונגען מיט אנדערע פארגרעסערן אייערע אויסזיכטן פון קאוויד-19, 

באזונדערס אויב נישט יעדער איז וואקסינירט. ביי פארזאמלונגען איז עס שווער 
צו אכטונג גיבן אויף פיזישע דערווייטערונג און עס איז נישט מעגליך צו אנהאבן 

א פנים מאסקע ביים עסן און טרינקען. אויב איר טרעפט זיך מיט אנדערע:

•  נעמט אין באטראכט די סכנות: אויב איר אדער א באליבטע אייערס איז אן 
עלטערער מענטש אדער האט א געזונטהייט פראבלעם וואס פארגרעסערט 
אייערע אויסזיכטן צו שווער קראנק ווערן פון קאוויד-19, נעמט אין באטראכט 

צו בלייבן אינדערהיים און פייערן די האלידעיס פונדערווייטנס, באזונדערס 
אויב איר זענט נישט פולשטענדיג וואקסינירט.

פייערט און בלייבט זיכער! 
עצות פאר א זיכערערע האלידעי סעזאן

נישט קיין חילוק וויאזוי
 איר פייערט — העלפט 

פארמיידן די פארשפרייטונג 
פון קאוויד-19.

בלייבט אינדערהיים אויב איר 
זענט קראנק: פייערט ביי זיך 

אינדערהיים אויב איר אדער 
אייערע פאמיליע מיטגלידער פילן 

זיך נישט גוט אדער האבן לעצטנס 
געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד-19. 
אויב זענט איר נישט פולשטענדיג 

וואקסינירט, און איר זענט 
לעצטנס געווען אויסגעשטעלט צו 

איינעם מיט קאוויד-19, זאלט איר 
אויך בלייבן אינדערהיים. 

ווערט וואקסינירט: עס איז 
די בעסטע וועג צו באשיצן זיך 
אליין און אייערע ארומיגע פון 
קאוויד-19. איינמאל איר זענט 

פולשטענדיג וואקסינירט ווערן 
אלע אקטיוויטעטן זיכערער. 

באקומט א בוּסטער אויב איר 
זענט בארעכטיגט דערפאר 

— באזונדערס אויב איר האט 
גרעסערע אויסזיכטן צו קראנק 

אדער אנגעשטעקט ווערן.

טוט אן א פנים מאסקע: 
איר קענט האבן קָאוויד-19 און 
נישט וויסן דערפון. יעדער זאל 

אנטוהן א פנים מאסקע ווען אין 
פובליק, אינעווייניגע פלעצער 

אדער אין דרויסנדיגע פלעצער 
וואס זענען פול מיט מענטשן.

האלט אייערע הענט ריין: 
וואשט אייערע הענט אפט 
אדער נוצט אן אלקָאהָאל-

באזירטע האנט סאניטייזער. 
האלט זיך איין פון אנרירן 

אייער פנים מיט אומגעוואשענע 
הענט און פארדעקט אייערע 

הוסטן און ניסן. 

 ווערט וואקסינירט קעגן קאוויד-19 צו געניסן פון א זיכערערע האלידעי סעזאן. 
 פאר מער אינפארמאציע, באזוכט nyc.gov/covidvaccine. פאלגנד זענען עטליכע 

אנדערע עצות אייך צו העלפן האלטן זיך אליין און אייערע פריינט און פאמיליע זיכער. 

Yiddish

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-yi.page


•  ווערט געטעסט. באקומט א קאוויד-19 טעסט בעפאר און נאך איר באטייליגט זיך ביי א פארזאמלונג 
אדער רייזט, באזונדערס אויב איר וועט זיין מיט עלטערע מענטשן אדער מיט אנדערע מענטשן וועלכע 

האבן גרעסערע אויסזיכטן צו שווער קראנק ווערן פון קאוויד-19.

•  האלט עס באשיידן: ווי מער מענטשן עס קומען זיך צוזאם פון די נאענט, אלץ העכער זענען די אויסזיכטן 
פון קאוויד-19 זיך צו פארשפרייטן. 

•  פייערט אינדרויסן: קאוויד-19 פארשפרייט זיך גרינגער אינעווייניג ווייל עס איז דא ווייניגער לופט 
צירקולאציע. דאס איז באזונדערס ריכטיג אין די ווינטער ווען די טירן און פענסטער זענען פארמאכט. 

•  האלט אייער טעלער פאר זיך אליין: טיילט נישט מיט טעלערס, גלעזער אדער עסצייג. פארמיידט עסן 
וואס מען עסט צוזאמען.

 רייזע 
רייזע קען זיין פארמישט מיטן זיך באגעגנען מיט אסאך מענטשן און מיטן גיין צו פלעצער מיט הויכע 

שטאפלען פון קאוויד-19. אויב איר זענט נישט פולשטענדיג וואקסינירט, האלט זיך צוריק פון רייזן. יעדער 
איינער וואס רייזט זאל אויספאלגן די פאלגנדע עצות: 

•  דעקט אייך צו. מאסקעס ווערן נאכאלץ געפאדערט אויף עראפלאנען, באנען און אנדערע 
טראנספארטאציע מיטלען און ביי לופטפעלדער און סטאנציעס, אפילו אויב איר זענט וואקסינירט. 

 "Commuting Safely During the COVID-19 Public Health און זוכט פאר nyc.gov/health באזוכט
 "Emergency )פארן זיכערערהייט דורכאויס די קָאוויד-19 פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי( פאר עצות 

צו פארן אויף א זיכערערן פארנעם. 

•  זייט פאלגזאם. קוקט דורך און פאלגט אויס סטעיט, לאקאלע און לאנד קאוויד-19 אנווייזונגען. אויב איר 
פארלאזט די פאראייניגטע שטאטן וועט איר דארפן ווערן געטעסט בעפאר אייער פלוג אהיים.

•  שטייט איין אין א האטעל. אויב איר באזוכט פריינט אדער פאמיליע אינדרויסן פון שטאט, נעמט אין 
באטראכט צו איינשטיין אין א האטעל אויב איר אדער אנדערע זענען נישט פולשטענדיג וואקסינירט. אויב 

איר האט באזיכער פון אינדרויסן פון שטאט, שלאגט פאר אז זיי זאלן טוהן דאס זעלבע.

•  פאלגט אויס רייזע אנווייזונגען. דאס רעכנט אריין צו ווערן געטעסט בעפאר און נאך די רייזע און זיך 
צו קוואראנטינען ווי עס פעהלט זיך אויס נאכן צוריקקומען. יעדער איינער זאל אויפפאסן אויף זיך פאר 

קאוויד-19 סימפטאמען נאכן רייזן. באזוכט cdc.gov/covidtravel פאר מער אינפארמאציע.

די NYC העלט דעּפארטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאמענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד
 אנטוויקלט זיך.  11.19.21

צו טרעפן א וואקסינאציע פלאץ, באזוכט
 nyc.gov/vaccinefinder אדער רופט 877-829-4692. 

צו טרעפן א פלאץ וואו זיך צו טעסטן, באזוכט nyc.gov/covidtest אדער רופט 311.

פאר גייסטישע געזונטהייט שטיצע, רופט
 .nyc.gov/nycwell 888-692-9355 אדער באזוכט 
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https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-commuting-safely-yi
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-commuting-safely-yi
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
http://nyc.gov/vaccinefinder
http://nyc.gov/covidtest
http://nyc.gov/nycwell

