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אויב אייער טעסט קומט צוריק נעגאטיוו
אויב איר האט נישט קיין סימּפטאמען פון קָאוויד-19 

דארפט איר זיך נישט האלטן אפגעזונדערט פון די 
אנדערע מענטשן אין אייער הויז און איר קענט גיין צום 

ארבעט חוץ אויב איר זענט געקומען אין נאענטע בארירונג 
מיט איינער וואס האט קָאוויד-19. עס איז אבער וויכטיג צו 

ווייטער זיין פארזיכטיג מיט די זאכן וואס זענען אייביג וויכטיג 
ווי וואשן אייער הענט אפט מיט זייף און וואסער, אנטוהן 
א פנים צודעק ווען איר זענט אינדרויסן פונדערהיים, און 

שטיין צום ווייניגסטנס זעקס פיס ווייט פון אנדערע וויפיל 
מעגליך. אויב איר זענט געווען אין נאענטע בארירונג 

מיט איינער מיט קָאוויד-19 זאלט איר בלייבן אינדערהיים 
פאר 10 טעג נאך די לעצטע מאל וואס איר זענט געווען 
אויסגעשטעלט, און איר זאלט זיין אויפמערקזאם פאר 

סימּפטָאמען דורכאויס די צייט און פאר פיר טעג דערנאך.

אויב איר האט סימּפטָאמען פון קָאוויד-19, אפילו אויב 
אייער טעסט קומט צוריק נעגאטיוו, זאלט איר בלייבן 
אינדערהיים צום ווייניגסטנס ביז 24 שעה נאך אייער 
פיבער איז גייט אוועק אן זיך באנוצן מיט מעדיצינען 

וואס נידערן אראפ פיבער און אייערע סימּפטָאמען 
האבן זיך אנגעהויבן צו פארבעסערן. אויב אייערע 

סימּפטָאמען ווערן ערגער אדער פארבעסערן זיך נישט, 
רופט דאקטאר צו אדורכרעדן וועלכע אנדערע זאכן 
קענען זיין דאס וואס מאכט אייך פילן קראנק אדער 

אויב איר זאלט נעמען נאך א קָאוויד-19 טעסט. אויב איר 
דארפט א דאקטאר, רופט 844-692-4692 אדער 311. מען 
קען באקומען העלט קעיר אפגעזעהן פון אימיגראציע 

סטאטוס אדער מעגליכקייט צו באצאלן.

אויב אייער טעסט קומט צוריק פאזיטיוו, 
זונדערט אייך באלד אפ פון אנדערע

זונדערט אייך אפ פון אנדערע צו פארמיידן פון 
זיי צו קראנק ווערן. צו זיך האלטן אפגעזונדערט 
זיכערערהייט, בלייבט אין אייער אייגענע צימער 

אליין און נוצט א באזונדערע בית הכסא אויב 
עס איז מעגליך. טוט אן א פנים צודעק אויב איר 

מוזט זיין ארום אנדערע מענטשן און שטייט צום 
ווייניגסטנס זעקס פיס ווייט פון אנדערע. אויב איר 

קענט זיך נישט האלטן אפגעזונדערט זיכערערהייט 
אינדערהיים, רופט 844-692-4692 אדער באזוכט 

 https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care/
צו מסדר זיין אן אומזיסטע האטעל צימער.



איר זאלט זיך האלטן אפגעזונדערט ביז אלע פון 
די פאלגנדע אומשטענדן זענען אמת:

1.   עס זענען שוין אריבערגעגאנגען צום ווייניגסטנס 10 
טעג זינט: 

א.  איר האט אנגעהויבן זיך נישט גוט פילן אדער 
ב.   די טאג ווען איר האט גענומען די טעסט )אויב איר 

זענט נישט געווען קראנק( 

2.   איר האט נישט געהאט קיין פיבער פאר צום ווייניגסטנס 
24 שעה אן אייננעמען מעדיצין וואס נידערן אראפ פיבער 

אדער ווייטאג )צום ביישפיל ַאדוויל, מָאוטרין, טיילענָאל 
אדער ַאסּפירין(

3.  אייער צושטאנד אין אלעגמיין האט זיך פארבעסערט.

אויב עס ווערט אייך שווער צו אטעמען, אנגייענדע 
ווייטאגן אדער עס דרוקט אין אייער ברוסט, איר 

פילט צומישט, קענט זיך נישט האלטן אויף, לייכט-
בלויע קאליר אין אייער ליפן אדער פנים, אדער סיי 

וועלכע עמערדזשענסי צושטאנד, רופט 911.

רעדט מיט אייער דאקטאר

רופט אן אייער דאקטאר זיי צו לאזן וויסן אז אייער 
קָאוויד-19 טעסט איז צוריקגעקומען פאזיטיוו. אויב איר 

זענט אן עלטערע מענטש אדער איר האט אן אנדערע 
געזונטהייט פראבלעם וועט אייער דאקטאר אייך מעגליך 

גיבן מער אנווייזונגען וויאזוי צו זיין זיכער און זיך אפגעבן מיט 
אייער געזונט. פאר מענטשן וואס טעסטן פאזיטיוו פאר 

קָאוויד-19 איז א טעסט נישט רעקָאמענדירט פאר 90 טעג. 
שנעלע טעסט אּפוינטמענטס וואס ווערן געמאכט ביז 90 
טעג נאך א פאזיטיווע טעסט וועלן אפגערופן ווערן. רעדט 

מיט אייער דאקטאר אויב איר באקומט נייע סימפטאמען.

אויב איר דארפט א דאקטאר, רופט 844-692-4692 אדער 311. 
מען קען באקומען העלט קעיר אפגעזעהן פון אימיגראציע 

סטאטוס אדער מעגליכקייט צו באצאלן.

זיך גרייטן פאר NYC טעסט און נאכפאלגונג 

אויב אייער קָאוויד-19 טעסט קומט צוריק פאזיטיוו וועט 
א טרענירטע NYC טעסט און נאכפאלגונג קאנטאקט 

נאכגייער וועט אייך אנרופן אייך צו העלפן בלייבן 
פארזיכערט. געוואנדן אין אייער טעלעפאן פירמע וועט 

,”ID COVID”, ”NYC Test + Trace” וועט שטיין אויף די קָאלער 
אדער וועט זיך עס אנהויבן מיט ”212-540-” אדער ”212-240”.



די קאנטאקט נאכגייער וועט:

•   אייך העלפן זיך צו אפזונדערן זיכערערהייט כדי איר זאלט 
נישט פארשפרייטן קָאוויד-19 צו אנדערע. 

•   אייך העלפן מיט סיי וועלכע זאך וואס איר דארפט נאר, 
אריינרעכענענדיג מעדיצינישע קעיר, עסן, אדער אן 

אומזיסטע פלאץ צו איינשטיין.

•   פרעגן די נעמען און פארבינדונג אינפארמאציע 
פון אנדערע מענטשן מיט וועם איר זענט לעצטנס 

געווען אין נאענטע בארירונג און זענען מעגליך געווען 
אויסגעשטעלט צו קָאוויד-19.

•   קיינמאל נישט פרעגן וועגן אייער אימיגראציע סטאטוס.

•   רופן די מענטשן וואס זענען געווען אין בארירונג 
מיט אייך זיי צו איינמעלדן אז זיי זענען מעגליך געווען 

אויסגעשטעלט צו קָאוויד-19 און זאלן גיין נעמען א טעסט. 
אייער נאמען וועט קיינמאל נישט ארויסגעגעבן ווערן און 

אלעס וועט ווערן געהאלטן קאנפידענטשעל )א סוד(.

•   זיכער מאכן אז אלע אינפארמאציע וואס ווערט 
איבערגעגעבן ווערט זיכערערהייט אוועקגעלייגט.

ביטע ענטפערט אמת'דיגערהייט אויף די פראגן פון די 
קאנטאקט נאכגייער — זיי זענען דא אייך צו העלפן און 

האלטן אנדערע מענטשן פארזיכערט. א קאנטאקט 
נאכגייער וועט אייך אויך מעגליך באזוכן אינדערהיים 

אויב זיי קענען נישט אנקומען צו אייך אויפן טעלעפאן. 
זיי וועלן האבן אן ID צו אויפווייזן אז זיי זענען באמת א 

קאנטאקט נאכגייער  באזוכט TestandTrace.NYC פאר 
מער אינפארמאציע.

וויאזוי זיך צו גרייטן פאר די טעלעפאן רוף
ערשטע סטעּפ.     געפונט אויס ווען איר האט 

מעגליך געקענט אויסשטעלן אנדערע צו 
קָאוויד-19

שרייבט אראפ די טעג אז די קאנטאקט נאכגייער זאל קענען 

העלפן טרעפן אנדערע מענטשן וואס זענען מעגליך 
געווען אויסגעשטעלט.

)א(  פרובירט צו געדענקן וועלכע טאג איר האט זיך 
די ערשטע מאל נישט גוט געפילט.

�דאטום ווען איר האט די ערשטע מאל נישט  �
גוט געפילט.

אדער



 דאטום ווען איר זענט געגאנגען צו קָאוויד 
עקסּפרעס צו נעמען א טעסט, אויב איר זענט 

נישט געווען קראנק. 

______/_______/_____  

)ב(  יעצט, שרייבט די דאטום צוויי טעג פאר די 
פאריגע דאטום.

______/_______/_____  

)ג(  דערנאך, שרייבט די דאטום ווען איר האט אנגעהויבן 
זיך צו אפזונדערן פון אנדערע.

______/_______/_____  

די טעג צווישן און אריינרעכענענדיג )ב( און )ג( זענען 
די טעג ווען אנדערע מענטשן זענען מעגליך געווען 

אויסגעשטעלט צו קָאוויד-19.

צווייטע סטעּפ.     רעכנט אויס די מענטשן מיט 
וועם איר זענט געווען אין נאענטע בארירונג

רעכנט אויס יעדער מיט וועם איר האט פארברענגט 
צייט צווישן און אריינרעכענענדיג די טעג אויסגערעכנט 

אין )ב( און )ג(. 

דאס רעכנט אריין:
•��מענטשן מיט וועם איר וואוינט

•   מענטשן וואס איר זענט געווען פיזיש נאענט צו זיי 

•   מענטשן וואס האבן אייך צוגעשטעלט סערוויסעס אין 
אייער היים אויב זיי זענען געווען אין די זעקס פיס ארום 

אייך פאר כאטש 10 מינוט איבער 24 שעה.

•   מענטשן מיט וועם איר ארבעט אויב זיי זענען געווען אין די 
זעקס פיס ארום אייך פאר כאטש 10 מינוט איבער 24 שעה.

•   אנדערע מענטשן וואס איר זענט געווען אין די זעקס פיס 
ארום זיי פאר כאטש 10 מינוט איבער 24 שעה.

אויב אייער טעסט קומט צוריק פאזיטיוו קענט איר 
גלייך לאזן וויסן פאר די מענטשן אויף די ליסטע אז 

זיי זאלן גיין נעמען א קָאוויד-19 טעסט און זיך אנהויבן 
אפזונדערן פון אנדערע, אויב איר פילט באקוועם צו 

טוהן אזוי. א קאנטאקט נאכגייער וועט זיך פארבינדן 
מיט יעדע מענטש זיי צו העלפן זיך טעסטן און 

באקומען די קעיר וואס זיי דארפן.



קָאוויד עקספרעס פלעצער מאכן ּפאלימערעיס טשעין 
ריעקשען )Polymerase Chain Reaction, PCR( טעסטס 

וואס כאפן אויף גענעטישע מאטעריאלן פון די ווירוס 
וואס איז גורם קָאוויד-PCR .19 טעסטס זענען זייער 

פונקטליכע און פארלעסליכע טעסטס, ווייל זיי קענען 
אויפכאפן די ווירוס אפילו אויב עס איז נאר דא ווייניג פון 

עס אין אייער סיסטעם. רוב טעסט רעזולטאטן וועלן 
צוריקקומען אין די זעלבע טאג פון אייער באזוך צו 

קָאוויד עקספרעס. שרייבט זיך איין מיט מייטשַארט ��
�)epicmychart.nyc.hhc.org/MyChart( צו באקומען אייערע���

טעסט רעזולטאטן דורך די פאציענט וועבזייטל גלייך 
ווען עס איז גרייט. אויב איר קענט נישט צוקומען צו די 

פאציענט וועבזייטל, וועט אן איינגעשטעלטע פון די קליניק 
אייך רופן מיט אייערע רעזולטאטן, אדער קענט איר 

צוריקקומען צו די קליניק צוויי ביז דריי ביזנעס טעג נאך 
אייער טעסט צו אפנעמען די געדרוקטע רעזולטאטן. 

וואס צו טוהן בשעת איר ווארט פאר 
אייערע טעסט רעזולטאטן

בשעת איר ווארט פאר אייערע רעזולטאטן )און אפילו 

נאך איר באקומט עס( זאלט איר ווייטער:

•  בלייבן אינדערהיים אויב איר פילט נישט גוט: אויב איר 
האט סימּפטאמען, בלייבט אינדערהיים וויפיל מעגליך און 

פארמיידט זיך פון קומען אין בארירונג מיט אנדערע, בפרט 

מענטשן וואס קענען זיין אין א גרעסערע סכנה פון ערנסטע 

קָאוויד-19 קראנקייט )אריינרעכענענדיג עלטערע מענטשן און 

סיי ווער מיט געוויסע אנדערע געזונטהייט פראבלעמען(.

•  שטיין דערווייטערט פון אנדערע: שטייט צום ווייניגסטנס 
זעקס פיס ווייט פון מענטשן וועלכע וואוינען נישט צוזאמען 

מיט אייך אין אייער הויז.

•  אנטוהן א פנים צודעק: באשיצט זיך אליין און אייערע 
ארומיגע. פנים צודעקן העלפן פארמינערן די פארשפרייטונג 

פון קָאוויד-19 באזונדערס אויב איר זענט קראנק און איר 
ווייסט דאס נישט. 

•  האלטן אייערע הענט ריין: וואשט אייערע הענט אפט 
מיט זייף און וואסער אדער נוצט אן אלקאהאל-באזירטע 

האנט סאניטייזער אויב איר קענט נישט צוקומען צו 

זייף און וואסער; רייניגט אפט-אנגערירטע פלעצער און 

מעבל כסדר; האלט זיך איין פון אנרירן אייער פנים מיט 

אומגעוואשענע הענט; און, פארדעקט אייער הוסט אדער 

ניס מיט אייער ארבל, נישט מיט אייערע הענט.



גרייט זיך צו פאר די 
טעלעפאן רוף פון א 
קאנטאקט נאכגייער 

מיטן אראפשרייבן 
אינפארמאציע וועגן 

די מענטשן מיט וועם 
איר זענט געווען אין 

בארירונג: 

מענטשן'ס 
נאמען  Home address 

היים אדרעס 

טעלעפאן 
נומער

 דאטום פון די 
לעצטע בארירונג

מענטשן'ס 
נאמען  Home address 

היים אדרעס 

טעלעפאן 
נומער

 דאטום פון די 
לעצטע בארירונג

מענטשן'ס 
נאמען  Home address 

היים אדרעס 

טעלעפאן 
נומער

 דאטום פון די 
לעצטע בארירונג



מענטשן'ס 
נאמען  Home address 

היים אדרעס 

טעלעפאן 
נומער

 דאטום פון די 
לעצטע בארירונג

מענטשן'ס 
נאמען  Home address 

היים אדרעס 

טעלעפאן 
נומער

 דאטום פון די 
לעצטע בארירונג

מענטשן'ס 
נאמען  Home address 

היים אדרעס 

טעלעפאן 
נומער

 דאטום פון די 
לעצטע בארירונג

מענטשן'ס 
נאמען  Home address 

היים אדרעס 

טעלעפאן 
נומער

 דאטום פון די 
לעצטע בארירונג

די NYC העלט דעּפַארטמענט וועט מעגליך 
ענדערן�אירע רעקָאמענדאציעס אזוי ווי די 

צושטאנד טוישט זיך.


