פארט נישט ארויס דעם חגא סעזאן.
זייט גרייט זיך צו קוואראנטינען
אויב איר פארט יא.
ס’איז פארהאן א ווייט-פארשפרייטע איבערגעבונג פון קאוויד  19איבער די פאראייניגטע שטאטן ( ).U.Sאון אין
אסאך אנדערע לענדער .יעצט ארומפארן לייגט אייך ,אייער פאמיליע און אייער קאמיוניטי אין א ריזיקע וויבאלד
עס קען פארגרעסערן אייער שאנסן פון באקומען און פארשפרייטן קאוויד  .19אויב איר מוזט ארויספארן ,מוזט
איר זיך קוואראנטינען ווען איר קומט אהיים .איר קענט האבן קאוויד  19אן קיין סימפטאמען און מענטשן אן קיין
סימפטאמען קענען פארשפרייטן דעם ווירוס.

איר קומט אן קיין ניו יארק?
• איר מוזט אויספילן דעם  NYSטרעוועל געזונט פארם (דרוקט אויפן לינק אדער סקענט
דעם  QRקאד אריינצוגיין) און זיך קווארענטינען ביים אנקומען.
– אלע  .U.Sאנקומערס אויסער קאנעטיקעט ,מעסעטשוסעטס ,ניו דזשערזי ,פענסילוועניע
אדער ווערמאנט
– מערסטנס אינטערנאציאנעלע אנקומערס
• איר מוזט זיך קוואראנטינען! רייזע קוואראנטין איז פאר  10טאג אויסער אז איר באקומט צוויי נעגאטיווע
קאוויד  19טעסטס ,ווי פאלגענד:
 )1ווערט געטעסט אינעווייניג פון  72שעה איידער איר קומט אן קיין ניו יארק
 )2ווערט געטעסט  4טאג נאכן אנקומען.
• פארפעלן נאכצופאלגן די פאדערונגען קען צוברענגען צו געלטשטראף און אנדערע קנסות.

ווען איר זענט אינטערוועגנס אדער אינדערהיים ,טוט אייביג פראקטיצירן די פיר הויפט
קאוויד  19פארהיטונג מיטלען:
• בלייבט אינדערהיים :בלייבט אינדערהיים אויב איר פילט זיך נישט גוט ,האט געטעסט פאזיטיוו פאר
קאוויד  ,19אדער זענט געווען אין נאנטן קאנטאקט מיט איינעם וואס האט קאוויד .19
• שטייט אפגעזונדערט :האלט אייך כאטש  6פיס אוועק פון אנדערע.
• טראגט א פנים-צודעק :פארהיט יענע ארום אייך דורך טראגן א פנים-צודעק די גאנצע צייט אינדערויסן
פון אייער שטוב .פנים-צודעקן זענען געפאדערט אין ניו יארק סטעיט אין אלע פובליק טראנספארטעישן
(ווי אויך קאר סערוויסעס) און אין דער לופט ,טריין און באס ליניעס.
• האלט אייער הענט זויבער :וואשט אייערע
הענט אפט און טראגט אלקאהאל-באזירטע האנט
סאניטייזער צו נוצן ווען איר פארט ארום .מיידט אויס
אנרירן אייער פנים מיט אומגעוואשענע הענט און
פארדעקט אייערע הוסטן און ניסן.

פאר מער אינפארמאציע:
באזוכט ny.gov/traveladvisory
אדער רופט .888-364-3065

דער  NYCהעלט דעפארטמענט קען וועלן טוישן די רעקאמענדאציעס לויט ווי דער מצב פארלאנגט.
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