רעַאגירן צו
עמערדזשענסיס
אַ וועגווייזער פַאר ָארגַאניזַאציעס און ביזנעסער

דורכאויס ַאן עמערדזשענסי ,קען
רעגירונגס הילפסמיטלען זיין
ָאנגעשטרענגט ,פירנדיג צו סערוויס-
לעכער .איינגעשטעלטע ,קליענטן און
קָאמיוניטי מיטגלידער קענען זיך ווענדן צו
לָאקַאלע ָארגַאניזַאציעס פַאר הילף.
ַאלס אַ קָאמיוניטי שותף ,הָאט איר אַ שטַארקן פַארשטַאנד
אויף אייער געמיינדע'ס ריזיקעס ,געברויכן און מעגליכקייטן,
און איר סערווירט שוין די געברויכן פון אייער געמיינדע אויף
אַ טעגליכן בַאזיס .איר קענט נוצן די דָאזיגע וויסנשַאפט און
אייער פַארבינדונג מיט געמיינדע מיטגלידער און ּפַארטנערס,
צו העלפן הַאלטן אייער געמיינדע זיכער און געזונט.
דער דָאזיגער וועגווייזער ַאנטהַאלט שנעלע ָאנווייזונגען
וויַאזוי צו העלפן אייער געמיינדע זיך צוצוגרייטן און רעַאגירן
צו ַאן עמערדזשענסי .דער ערשטער טייל שטעלט צו עצות
וויַאזוי צוצוגרייטן אייער פַאסיליטי און אייער געמיינדע פַאר
עמערדזשענסיס .דער צווייטער טייל שטעלט פָאר ַאלגעמיינע
ָאנווייזונגען צו העלפן אייך ,אייער שטַאב און אייער געמיינדע
צו בלייבן אינפָארמירט .דער דריטער טייל שטעלט צו
ָאנווייזונגען פַאר סּפעציפישע פעלער צו העלפן אייך און
אייערע געמיינדע-מיטגלידער צו בלייבן זיכער און געזונט

דורכאויס ַאן עמערדזשענסי און זיך שנעל צו ערהוילן.
נוצט די אינפָארמַאציע ַאהערצושטעלןָ ,אדער אָ ּפדעיטןַ ,אן
עמערדזשענסי ּפלַאן און ַאלס אַ שנעלע רעפערענץ-ביכל
אין פַאל פון ַאן עמערדזשענסי .טיילט זיך מיט די עצות
אינעם ביכל מיט איינגעשטעלטע און קליענטן דורכאויס
עמערדזשענסי טרענירונג.
פלוג-בלעטלעך פַאר מענטשן און פַאמיליעס שטעלן צו
שנעלע ָאנווייזונגען פַאר סּפעציפישע פעלער איבער וויַאזוי
צו בלייבן פַארזיכערט .אויב מעגליך ,קאָ ּפירט און טיילט אויס
די פלוג-בלעטלעך פַאר די שטַאב ,קליענטן און מענטשן אין
אייער געמיינדע .פַאר צוטריט צו די פלוג-בלעטלעך אין נָאך
שּפרַאכן ,בַאזוכט  nyc.gov/healthאון זוכט “Responding
( ”to Emergenciesרעאגירן צו עמערדזשענסיס).
אויב הָאט איר סיי וועלכע פרַאגן ָאדער איר ווָאלט דָאס
געווָאלט איבערשמועסן ,פַארבינדט זיך מיט די Health
Department’s Office of Emergency Preparedness
( and Responseדי העלט דעּפַארטמענט’ס ָאפיס
פון עמערדזשענסי-צוגרייטונג-און-רעַאקציע) אויף
emergencyprep@health.nyc.gov

גרייט זיך צו
ַ אנטוויקלט אַ ביזנעס-שטַאנדהַאפטיגקייטּ-פלַאן ווָאס
לייגט אראפ ווָאס איז נויטיג ַאז קריטישע אָ ּפערַאציעס
זָאלן קענען פָארזעצן דורכאויס ַאן עמערדזשענסי .מַאכט
זיכער ַאריינצורעכענען קריטישע סערוויסעס ,ווָאס זענען
די מינימום סערוויס שטאַ ּפלען ,ריסָאורס\סוּפליי געברויכן,
פליכטן צו ַאנדערע איינהייטן\קליענטן ,קָאנטרַאקטן\
אָ ּפמַאכן מיט שותפים און אַ קָאמוניקַאציע-און-שטַאב
ּפלַאן (ַאריינגערעכנט שטַאב\קליענט קָאנטַאקט
אינפָארמַאציע און די וויכטיגסטע שטַאב און זייערע
רָאלעס) .בַאזוכט  http://www.fema.govאון זוכט פַאר
“( ”continuity plan templateשטַאנדהַאפטיגקייט ּפלַאן
ביישפיל) צו לערנען מער.
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ָ ארגַאניזירט טרענירונג ַאקטיוויטעטן און איבונגען ,און
דערמַאנט אייער שטַאב און קליענטן ווָאס זיי קענען טון
זיך צוצוגרייטן צו ַאן עמערדזשענסי ,ווי מַאכן אַ פַאמיליע-
עמערדזשענסי ּפלַאן און ָאנגרייטן אַ “גיין זעקל” מיט
וויכטיגע דָאקומענטן ,אידענטיפיקַאציע ,מעדיצינען,
געפלעשלטע ווַאסער ,עסנווַארג ווָאס גייט נישט צוגרונד,
ַאן ערשטע-הילף טַאשקע און אַ באטעריע-געטריבענע
פלעשלייט און רַאדיאָ  .גייט צו  http://www.nyc.govאון
זוכט “( ”Go Bagגיי זעקל) פַאר מער אינפָארמַאציע.

 אידענטיפיצירט עמפינדליכע קליענטן און געמיינדע
מיטגלידער ,און דערגייט מעטָאדן וויַאזוי ָאנצוקומען צו זיי
דורכאויס ַאן עמערדזשענסי.
 בַאשטימט וועלכע ריסָאורסן איר קענט מיטטיילן
מיט אייער געמיינדע דורכאויס ַאן עמערדזשענסי (ווי
עלעקטעריציטעט ,טעלעפָאן צוטריט ,אינטערנעט
צוטריט ,שעלטער ,הייצונג ָאדער עיר-קָאנדישָאן) און
טיילט מיט די אינפָארמַאציע מיט געמיינדע מיטגלידער
און ּפַארטנערס.
 בויט און פַארשטַארקט אַ צוזַאמענַארבעט מיט
ַאנדערע ָארגַאניזַאציעס און ביזנעסערַ ,אריינגערעכנט
געזעלשַאפטליכע גרוּפעס ,קָאמיוניטי סערוויס גרוּפעס,
גלויבן-בַאזירטע גרוּפעס און ערציאונגס פַאסיליטיס .דָאס
וועט אייך העלפן פַארבעסערן קָאָארדינַאציע איידער,
דורכאויס און נָאך ַאן עמערדזשענסי.
ַ ארבעט אינאיינעם מיט שותףָ-ארגַאניזַאציעס צו
פַארשטיין וויַאזוי אייערע הילפסמיטלען קענען ערגענצן
איינער דעם צווייטן דורכאויס ַאן עמערדזשענסי צו הַאלטן
אייער געמיינדע פַארזיכערט און געזונט.
 שטעלט אוועק ַאן עמערדזשענסי-פַארווַאלטונג גרוּפע
אינערהַאלב אייער ָארגַאניזַאציע.

 טיילט מיט אייער עמערדזשענסי ּפלַאן מיט קָאמיוניטי-
ּפַארטנערס.
ּ פַאסט צו אייערע עמערדזשענסי פַארווַאלטונג
ַאקטיוויטעטן לויט אייער ָארגַאניזַאציע'ס קרעפטן.
 שרייבט זיך איין פַאר די Advanced Warning
( Systemפָאראויס ווָארענונג סיסטעם –  ,)AWSדי
עמערדזשענסי מעלדונג סיסטעם ווָאס איז געמַאכט
געווָארן פַאר סערוויס-פַארזָארגער ָארגַאניזַאציעס
אין ניו יָארק סיטי AWS .שיקט ַארויס בייהילפיגע,
און ָאפט קריטיש-וויכטיגע ,עמערדזשענסי מעלדונגען
פַאר ָארגַאניזַאציעס וועלכע סערווירן מענטשן מיט
דיסַאביליטיס ,און ַאנדערע וועלכע הָאבן סּפעציעלע
צוטריט-און-פונקציָאנירונג געברויכן .זיך איינצושרייבן,
בַאזוכט .https://advancewarningsystemnyc.org
 שרייבט זיך איין פַאר ( Notify NYCאוויזיר ניו יורק)
פַאר אינפָארמַאציע איבער עמערדזשענסי פעלער.
מוטיגט אייער שטַאב ,קליענטן און ּפַארטנערס צו טון
דָאס זעלביגע .בַאזוכט  http://www.nyc.govאון זוכט
“ ”Notify NYCכדי זיך איינצושרייבן.
 בַאזוכט  http://www.nyc.govאון
 http://www.nyc.gov/oemפַאר נָאך פָארברייטונג-
הילפסמיטלען און אינפָארמַאציע.

הַאלט זיך אינפָארמירט
אין פַאל פון ַאן עמערדזשענסי:
 באקומט העלטה אינפארמאציע פון פארלעסליכע
קוועלער (ווי  nyc.gov, cdc.govאון .)311
 אויב מעגליך ,נוצט ראדיא ,טעלעוויזיעס ,קאמפיוטערס
אדער מאביל געצייגן פאר אינפארמאציע פון א באאמטע
ווי אזוי צו בלייבן זיכער .טיילט מיט די אינפָארמַאציע מיט
אייערע ַארבעטער און קליענטן.
 קאָ ּפירט און פַארטיילט די ּפַאסיגע “& Individuals
( ”Familiesמענטשן און פַאמיליעס) פלוג-בלעטל פַאר
ַארבעטער און געמיינדע-מיטגלידער.
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 אויב איר זענט אַ סערוויס פַארזָארגער ,פַארבינדט זיך
גענוג פרי און ָאפט מיט אייער עמפינדליכע קליענטן ,כדי
זיכער צו מַאכן ַאז זיי זענען אין אַ פַארזיכערטן צושטַאנד
און פָאלגן אויס די ָאנווייזונגען פון די אויטָאריטעטן.
 געדענקט ַאז פַארבינדונג מיט די נָאנטע איז זייער וויכטיג
אין ַאן עמערדזשענסי .צושטעלן קרַאפט צו ריטשַארדזשן
טעלעפָאנען ,ווי אויך צוטריט צו טעלעפָאן ,סעלפָאן,
אינטערנעט ,וויי-פיי ,רַאדיאָ ָאדער טעלעוויזיע ,צו די
מענטשן ווָאס דַארפן עס ,וועט זיי העלפן פַארלייכטערן די
ַאנגסט.

בלייבט זיכער און געזונט
פאנדעמיק אינפלוענציא
אן אינפלוענזא ּפענדעמיק איז אַ ברייטפַארשּפרייטע פלו אויסברוך .מילדע סימּפטָאמען פון אינפלוענזא
רעכענען ַאריין פיבער און הוסטן .ערנסטע סימּפטָאמען רעכענען ַאריין שוועריקייטן מיט ָאטעמען ָאדער קורצע
אטעם ,ווייטאג ָאדער דרוק אינעם ברוסטקַאסטן ָאדער בויך ,בלויע הויט קָאליר ,שווינדל ָאדער צעמישעניש,
איבלונג ָאדער ברעכןָ ,אדער שטייגנדע פיבער.
 מוטיגט ווַאקסינַאציע (בַאלד ווען עס איז דאָ צו באקומען).
 מוטיגט ָאפטע הַאנט-ווַאשן.
 לייגט ַארויס הַאנט-סַאניטייזער און ווישּ-פאַ ּפירן ַארום אייער פַאסיליטי.
 הענגט אויף געזונטהייט עצות ביי עפנטליכע ּפלעצער.
 כדי צו בַאגרעניצן אינפלוענזא פַארשּפרייטונג ,מוטיגט שטַאב-מיטגלידער וועלכע זענען קרַאנק צו בלייבן
אינדערהיים ביז  24שעה נָאכדעם ווָאס די סימּפטָאמען זענען ַאוועקגעגַאנגען .נעמט אין בַאטרַאכט
צוצושטעלן בַאצָאלטע קרַאנקהייט-אָ ּפוועזנהייט-טעג ָאדער די מעגליכקייט צו ַארבעטן פון אינדערהיים.

עקסטרעמע וועטערס
עקסטרעמע היץ
אַ היץ עמערדזשענסי ּפַאסירט ווען די היץ אינדעקס ,ווָאס איז אַ מעסטונג ווָאס רעכנט צוזַאמען טעמּפערַאטור
און פייכטקייט (היומידיטי) ,איז העכער  100°Fפַאר איין טָאגָ ,אדער העכער  95°Fפַאר צוויי ָאדער מער טעג.
דאך ,קענען היץ-פַארבינדנטע קרַאנקהייט און טויט ּפַאסירן ביי נידריגערע טעמּפערַאטורן.
 שטעלט צו עיר-קָאנדישָאנינג דורכאויס ַארבעטס-שטונדן .שטעלט ָאן דעם טערמָאסטַאט אויף  ,78°Fכדי צו
בלייבן קיל און שּפָארן ענערגיע.
 אויב מעגליך ,שטעלט צו אייער פַאסיליטי ַאלס אַ קילונגָ-ארט פַאר'ן ּפָאבליק.

פַאר ַארבעטער ווָאס ַארבעטן אינדרויסן:
 שטעלט צו טרענירונג אויף זיכערע ַארבעטס-פירונגען דורכאויס הייסע וועטערס ,און צו דערקענען
סימּפטָאמען פון היץ-פַארבינדעטע קרַאנקהייטן.
 בַאגרעניצט דרויסנדיגע ַארבעט אויב מעגליך.
 מוטיגט ַארבעטער צו נוצן זון-שמירעכץ מיט ַאן  SPFפון ָ 15אדער העכער.
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 שטעלט צו ווַאסער צום טרינקען .דערמַאנט ַארבעטער צו טרינקען ווַאסער ָאפט (יעדע  15מינוטָ ,אדער
אומגעפער פיר גלעזלעך יעדע שעה).
 דערמַאנט די ַארבעטער צו מַאכן ָאפטע הפסקות אין שָאטנדיגע ָאדער עיר-קָאנדישָאנד ערטער.
 בַאזוכט די 'Occupational Safety & Health Administrationס (ארבעטספלאץ זיכערהייט און
געזונטהייט אדמיניסטראציע’ס) וועבזייטל אויף  https://www.osha.gov/SLTC/heatillnessפַאר מער
אינפָארמַאציע וויַאזוי צו בַאשיצן ַארבעטער וועלכע ַארבעטן אינדרויסן דורכאויס הייסע וועטערס.

קאלטע וועטער
אין די צייט פון ווינטער שטורעמס קענען זיין געפַארפול נידריגע טעמּפערַאטורן ,שווערע שניי פַאלן ,שטַארקע
ווינטן ,אייז ,הָאגל און געפרוירענע רעגן .נידריגע טעמּפערַאטורן קענען צוברענגען געזונטהייט ּפרָאבלעמען ווי
פרָאסטבייט און הייּפָאטהערמיע.
 הייצט ָאן אייער פַאסיליטי אויף אַ פַארזיכערטן אופן .שטעקט איין סּפעיס-היטערס דירעקט אין דער ווַאנט,
און לָאזט זיי קיינמָאל נישט אומבַאָאבַאכטעט ,סּפעציעל ַארום קינדער.
 מוטיגט דאס פָארן נָאר אויף אַ זיכערן אופןַ ,אריינגערעכנט זיך פַארמיידן פון רייזן דורכאויס שווערע ָאדער
בוזשעווענדע שניי צושטַאנדן.

פאר ַארבעטער וועלכע ַארבעטן אין גַאס:
 שטעלט צו טרענירונג איבער זיכערע ַארבעטס-פירונגען דורכאויס קַאלטע וועטערס און צו דערקענען
סימּפטָאמען פון קעלט-פַארבינדעטע קרַאנקהייטן.
 בַאגרעניצט דרויסנדיגע ַארבעט אויב מעגליך.
 מוטיגט ַארבעטער זיך צו קליידן ּפַאסיג פַאר די קעלטַ ,אריינגערעכנט היטלעך ,הענטשוך און מערערע
שיכטן פון טרוקענע קליידונג.
 בַאזוכט די ארבעטספלאץ זיכערהייט און געזונטהייט אדמיניסטראציע’ס וועבזייטל אויף
 https://www.osha.gov/dts/weather/winter_weatherפַאר מער אינפָארמַאציע איבער וויַאזוי צו
בַאשיצן ַארבעטער וועלכע ַארבעטן אינדרויסן דורכאויס קַאלטע וועטערס.

ים-ברעג שטורעמס
ים-ברעג שטורעמס ,וועלכע רעכענען ַאריין נָאר'איסטערס ,טראַ ּפישע שטורעמס און הָאריקעינס ,קענען
פַאראורזַאכן ערנסטע פארפלייצונג ,שטַארקע ווינטן ,שווערע רעגנס און שטורעם ָאנפַאלן .שטַארקע ווינטן און
הויכע ווַאסערן קענען צוברענגען אנדערע געפַארן ,ווי פַאלנדע ביימער ,אומגעפַאלענע ּפַאוער ליניעס ,פליענדיגע
ברוכווַארג און פַארלוסט פון הייצונג ,ווַאסער און פאוער.
 גייט איבער אייער געביידע'ס עווַאקוַאציע ּפלַאן מיט אייער שטַאב .אויב איר זענט אַ טענענט אין דער
געביידע ,קָאָארדינירט עווַאקוַאציע ּפלענער מיט אייער געביידע-פַארווַאלטער.
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 ווייסט אייער זָאנע .אויב איר זענט אין אַ עווַאקוַאציע זָאנע ,זייט גרייט אויסצופָאלגן ַאלע עווַאקוַאציע ָאדער
שעלטער-איןּ-פלַאץ ָאנווייזונגען פון סיטי בַאַאמטע .בַאזוכט  nyc.govאון זוכט פַאר “”Evacuation Zones
(עוואקיואציע זאנעס) אויסצוגעפינען ווָאס אייער זָאנע איז.
 מוטיגט אייערע איינגעשטעלטע צו הַאלטן זייער “גיין זעקל” צו דער הַאנט .גייט צו http://www.nyc.gov
און זוכט “( ”Go Bagגיי זעקל) פַאר מער אינפָארמַאציע.
 אויב מעגליך ,טרָאגט ָאן פַאר אייער שטַאב די מעגליכקייט צו ַארבעטן פון אינדערהיים.
 בַאזוכט די ארבעטספלאץ זיכערהייט און געזונטהייט אדמיניסטראציע’ס וועבזייטל אויף
 https://www.osha.gov/dts/weather/hurricane/response.htmlפַאר מער אינפָארמַאציע וויַאזוי צו
בַאשיצן ַארבעטער וועלכע זענען פַארמישט אין ערשטע הילף נָאך אַ ים-ברעג שטורעם ,און די נָאכפָאלגנדע
ערהוילונג.

ערדציטערנישן און נאכטרייסלונגען
ַאן ערדציטערניש איז אַ ּפלוצלינגדיגע ,שנעלע שָאקל פון די ערד ווָאס ווערט פַאראורזַאכט דורך שטיינער וועלכע
צוברעכן זיך און רוקן זיך אונטערן אויבערפלאך פון די ערד .ערדציטערנישן פַאלן ָאן ּפלוצלינגָ ,אן קיין ווָארענונג,
און קענען פָארקומען צו יעדער צייט פונעם טָאג ָאדער נַאכט ,און אין יעדן סעזָאן פונעם יָאר .ערדציטערנישן
קענען ווערן נָאכגעפָאלגט דורך “עפטערשַאקס”-נאכטרייסלונגען ,קלענערע ערדציטערנישן ָאדער טרייסלונגען
וועלכע קענען ּפַאסירן מינוטן ,טעג ,ווָאכן ָאדער אפילו מָאנַאטן שּפעטער.
 קוקט אויב עס זענען דאָ שָאדנס אין און ַארום אייער פַאסיליטי ,אויב עס איז זיכער דָאס צו טון .קוקט אויב
עס זענען דאָ געפַארפולע צושטַאנדן ,ווי אומגעפַאלענע ּפַאוער-ליניעס ,סטרוקטור שָאדנס ,צוברָאכענע
גלָאז און גַאזַ-ארויסרינונגען .מַאכטס ליידיג די געביידע פון מענטשן אויב די צושטַאנדן זענען נישט זיכער.
 רַאט איינגעשטעלטע און קליענטן צו ערווַארטן און זיך צוגרייטן פַאר נָאכטרייסלונגען .דערמַאנט
איינגעשטעלטע זיך ַאראָ ּפצולָאזן אויף זייערע הענט און קניען ,נעמען שוץ אונטער אַ שטַארקן טיש און זיך
ָאנהַאלטן ווען זיי שּפירן ַאן ערדציטערניש ָאדער נָאכטרייסל.
 אויב איר דַארפט עווַאקואירן ,נוצט שטיגן ַאנשטָאט עלעוועיטערס ,אין פַאל פון נָאכטרייסלונגען ,קורצשלוסן
ָאדער ַאנדערע שָאדנס.
 העלפט איינגעשטעלטע ָאדער קליענטן וועלכע קענען דַארפן סּפעציעלע הילף ,ווי קינדער ,עלטערע לייט
ָאדער מענטשן מיט בַאגרעניצטע בַאוועגונגען.
 זייט ווַאכזַאם איבער ערדציטערניש-פַארבינדעטע געפַארן ,ווי:
 צוברָאכענע ווַאסער-סיסטעמען וועלכע קענען פַארפלייצן קעלערן
 וערן אויסגעשטעלט צו בַאקטעריע פון צוברָאכענער סוער-אָ ּפלויף סיסטעמען
 לופט-געטריבענע רויך און שטויב (ַאסבעסטָאס ,סיליקע ,א.א.וו).
 גַאז ַארויסרינונגען
 ווערן אויסגעשטעלט צו בַאקטעריע ָאדער ווירוסן דורך בלוט
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קורצשלוס
קורצשלוסן קענען ּפַאסירן פון שטורעם שָאדנס ,פארפלייצונג און הויכע ווינטןָ ,אדער פון אומפָאראויסגעזעענע
אינצידענטן אזוי ווי אַ געביידע צוזַאמפַאל ָאדער ַאן אויפרייס .זיי קענען אויך ּפַאסירן דורכאויס הייסע וועטער
ווען פאוער בַאנוץ איז ביים הויכּפונקט .פילע סערוויסעסַ ,אריינגערעכנט טרַאנסּפָארטַאציע און העלטקעיר
סערוויסעס ,קענען ווערן איבערגעריסן דורכאויס אַ קורצשלוס.
 הַאלט עמערדזשענסי צוגעהערן ,ווי פלעשלייטס ,בַאטעריע-געטריבענע רַאדיאָ און בַאטעריעס ,צו דער
הַאנט.
 מַאכט זיכער ַאז איינגעשטעלטע און קליענטן פַארמיידן טונקעלע טרעּפן-צימערן דורכאויס אַ קורצשלוס ,און
נוצן פלעשלייטס אויב נויטיג.

אויפרייסן
אויפרייסן קענען צוברענגען שעדיגונגען פונעם דרוק פונעם אויפרייס ,פייער ,פַארּפעסטיגטע לופט ָאדער
פַאלנדע ברוכווַארג (אזוי ווי שַארפע זַאכן און גלָאז) .זיי קענען אויך צוברענגען געזונטהייט ּפרָאבלעמען אזוי ווי
קורצער ָאטעם ָאדער צורייצונג פון די לונגען ,מויל ,נָאז ,הַאלז ,אויגן ָאדער הויט.
 שטעלט ַאהער אייער פַאסיליטי ַאלס אַ שעלטער ,אויב מעגליך .אויב הָאבן ּפַאסירט ווַאנט ָאדער פענסטער
שָאדנס ,גייט צו ַאן אינעווייניגסטן צימער ָאדער צו ַאן ַאנדערע געביידע.
 פַארמַאכט פענסטערס ,דרויסנדיגע טירן און ַאנדערע עפנונגען ,און לעשט אויס פענס און הייצונג\קילונג
סיסטעמען וועלכע ברענגען ַאריין לופט פון דרויסן.

ראדיאלאגישע און נוקלעארע עמערדזשענסיס
אַ רַאדיָאלָאגישע עמערדזשענסי קען ווערן פַאראורזַאכט דורך נוקלעַארע ווָאפנס ,אויפרייס-מַאטריַאלן געמישט
מיט רַאדיאָ ַ-אקטיווע מַאטריַאלן (“שמוציגע בָאמבעס”) ,נוקלעַארע ּפַאוער ּפלענט עקסידענטן ,טראנספארט
עקסידענטן אין וועלכע רַאדיאָ ַ-אקטיווע מַאטריַאלן זענען פַארמישט ָאדער ָאקיוּפעישָאנעל עקסידענטן .אין גענוג
הויכע מָאסן ,קען רַאדיַאציע צוברענגען הויט בריען ,רַאדיַאציע קרַאנקהייט און אַ העכערע ריזיקע פון קענסער.
 מַאכט זיכער ַאז איינגעשטעלטע און קליענטן גייען ַאריין און בלייבן אינעווייניג אין א געביידע .אויב הָאבן
ּפַאסירט ווַאנט ָאדער פענסטער שָאדנס ,רוקט זיך צו ַאן אינעווייניגסטן צימער ָאדער טרעפט ַאן ַאנדערע
געביידע.
 פַארמַאכט פענסטערס ,דרויסנדיגע טירן און ַאנדערע עפנונגען.
 אין פַאל פון אַ נוקלעַארן ווָאפן-אויפרייס ,גייט צום צענטער פון דער געביידע ,ווי ווייטער מעגליך פונעם דַאך
און פענסטערס .גיין צום קעלער איז דָאס בעסטע.
 שטעלט צו אַ שעלטער פַאר אייערע איינגעשטעלטע ,קליענטן און דער ּפאובליק .צושטעלן אַ שעלטער פַאר
איינעם ווָאס איז געווען אינדרויסן דורכאויס אַ רַאדיַאציע עמערדזשענסי ,קען רַאטעווען זיין/איר לעבן ָאן צו
שטעלן אייער אייגענע לעבן אין געפַאר.
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 בעט מענטשן אויסצוטון זייערע שיך און דרויסנדיגע שיכטן פון קליידונג און זיי לייגן אין
פַארזיגלבַארע זעקלעך ָאדער הַאלטערס .די שטאט וועט צושטעלן ָאנווייזונגען וויַאזוי דָאס
ַאוועקצואווַארפן.
 אויב מעגליך ,ערלויבט מענטשן צו נעמען אַ שויער מיט זייף און ווַאסער ,פון אויבן ַאראָ ּפ .אויב עס
זענען נישט דאָ קיין שויערס ,לָאזט זיי זיך ווַאשן די הענטּ ,פנים און אויפגעדעקטע טיילן פון זייערע
קערּפער ביי אַ סינקָ ,אדער זיך גוט אָ ּפווישן מיט אַ נַאסער שמַאטע.
 שטעלט צו ריינע קליידונג ,אויב עס איז דאָ  .דָאס וועט העלפן בַאגרעניצן דָאס זיין אויסגעשטעלט
צו רַאדיַאציע.
 שטעלט צו עסן ,ווַאסער און ַאנדערע עיקר סערוויסעס אויב מעגליך .סיי ווָאס עס ליגט אין אַ ּפעקל ָאדער
אין אַ פריזער ,פרידזשידער ָאדער שענקלַ ,אוועק פונעם אינצידענט ,איז זיכער .אויב איר זענט נישט זיכער,
שווענקט אָ ּפ דָאס ּפעקל איידערן עפענען.

אריינאטעמען ענטרעקס
ַאריינָאטעמען ענטרעקס איז אַ קרַאנקהייט ווָאס ווערט פַאראורזַאכט דורכ’ן ַאריינָאטעמען ענטרעקס באצילן.
פריע סימּפטָאמען קענען ַאריינרעכענען פיבער ,טרייסלונגען ,שוויצן ,מידקייט ,קאָ ּפווייטָאג ,הוסטן ,איבלונג,
ברעכן ָאדער מוסקל ווייטָאגן .ווי די קרַאנקהייט פַארערגערט זיך ,ווערן די סימּפטָאמען ערנסטער און רעכענען
ָאפט ַאריין קורצע ָאטעמס ,שוועריקייטן מיטן ָאטעמען ,ברוסטקַאסטן אומבַאקוועמליכקייט ,צומישעניש ָאדער
שווינדל .איר קענט נישט ַאריבערכאַ ּפן ַאריינָאטעמען ענטרעקס פון ַאן ַאנדערן מענטש.
די ענטרעקס בַאקטעריע (ווָאס ווערט ָאנגערופן  )Bacillus anthracisגעפינט זיך אין דער נַאטור,
ָאבער מען קען עס אויך מַאכן ווַאקסן אין אַ לַאבַארָאטָאריע און ַארויסלָאזן אין די לופט פַאר אַ צוועק .זייט
די '1990ס ,הָאט דער ניו יָארק סטעיט העלט דעּפַארטמענט געַארבעט מיט ַאנדערע סיטי ,סטעיט און
פעדערַאלע ַאגענטורן צו ּפלַאנירן און זיך צוגרייטן פַאר די דָאזיגער אומווַארשיינליכער מעגליכקייט.
 אויב עס קומט פָאר ַאן עמערדזשענסי ווָאס הָאט צוטון מיט ענטרעקס ,וועלן סיטי בַאַאמטע ַארבעטן
אינאיינעם מיט פעדערַאלע און סטעיט איינגעשטעלטע אויסצוגעפינען ווער עס איז מעגליך געווָארן
אויסגעשטעלט דערצו.
 אויב נויטיג ,וועט די העלט דעּפַארטמענט עפענען ( Points of Dispensingערטער פון פארטיילונג -
’PODס) אין די סיטי צו געבן אומזיסטע ַאנטיביָאטיקס .די העלטה דעּפַארטמענט וועט צושטעלן ָאנווייזונגען
איבער ווען ,וואו און ווי ַאזוי אָ ּפצונעמען ַאנטיביָאטיקס וועלכע פַארמיידן קרַאנקהייטן.
’POD ס שטעלן נישט צו קיין מעדיצינישע סערוויסעס ָאדער בַאהַאנדלונג פאר מענטשן ווָאס זענען שוין
קרַאנק .אויב איר קלערט אז איר זענט מעגליך אויסגעשטעלט געווארן און שפירט סיי וועלכע פון די
אויבנדערמאנטע סימפטאמען ,גייט גלייך צו קריגן מעדיצינישע באהאנדלונג.

אויב די סיטי עפנט ערטער פון פַארטיילונג (’PODס):
 העלפט איינגעשטעלטע און קליענטן בַאקומען צוטריט צו דער ַ( Antibiotic Screening Formאנטיביָאטיק
סקרינינג פָארם) פון .nyc.gov/health
 העלפט איינגעשטעלטע און קליענטן וועלכע הָאבן מעגליך נישט קיין צוטריט צו קָאמּפיוטערס,
אויסצופילן און ַארויסדרוקן די פָארמס .מוטיגט זיי צו נעמען אויסגעפולטע פָארמס צום  ,PODפַאר
זיך און פַאר ביז נָאך פינף מענטשן.
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 איין פָארם מוז ווערן אויסגעפולט פַאר יעדן מענטש ווָאס בַאקומט ַאנטיביָאטיקסַ ,אריינגערעכנט
יעדעס קינד.
 העלפט איינגעשטעלטע און קליענטן טרעפן דעם נָאנטסטן .POD
 צו טרעפן דעם נָאנטסטן  ,PODזוכט אויף ,http://www.nyc.gov/health :לָאקַאלע טעלעוויזיע,
רַאדיאָ און סָאציַאלע מידיאַ ָ ,אדער רופט  .311אויב אייערע איינגעשטעלטע ָאדער קליענטן וואוינען
נישט אין ניו יָארק סיטי ,קענען זיי פרעגן זייער לָאקַאלע ּפובליק העלט ַאגענטור ,צו טרעפן אַ
 PODאין זייער געמיינדע.
 אויב מעגליך ,העלפט ַאנדערע דורכ’ן אָ ּפנעמען זייערע ַאנטיביָאטיקס .מען קען אָ ּפנעמען
ַאנטיביָאטיקס פַאר זיך און פַאר נָאך פינף מענטשןַ ,אריינגערעכנט פַאמיליע מיטגלידער,
מיטַארבעטער ָאדער ַאנדערע ווָאס זענען נישט אין זייער הויזגעזונד.
’POD ס זענען ראד שטול צוגענגליך .די PODשטַאב וועט ָאנווענדן ַאלע בַאמיאונגען זיך
צוצושטעלן צו מענטשן מיט סּפעציעלע געברויכן.
 מען וועט נישט פַארלַאנגען פון אייך קיין אידענטיפיקַאציע ביים .POD
 מוטיגט אייערע איינגעשטעלטע און קליענטן צו נעמען ַאנטיביָאטיקס ,לויט ווי עס ווערט צוגעוויזן.

שעדליכע כעמיקאלן
שעדליכע כעמיקַאלן זענען געפַארפולע סובסטַאנצן .זיי קענען זיין אין אַ הַארטער ,פליסיגער ָאדער גַאז פָארעם.
עסידס און ּפעסטיסיידס זענען ביישּפילן פון שעדליכע כעמיקַאלן .אויב ווערן זיי ַארויסגעלָאזט ,קענען שעדליכע
כעמיקַאלן פַאראורזַאכן הוסטן ,שוועריקייטן מיטן ָאטעמען ,איבלונג ָאדער ברעכןָ ,אדער צורייצונג פון די נָאז,
מויל ,הַאלז ,אויגן ָאדער הויט.
 אויב דער שעדליכער כעמיקַאל איז ַארויסגעלָאזט געווָארן אינדרויסן ,שטעלט צו אייער פַאסיליטי ַאלס אַ
שעלטער ,אויב מעגליך.
 בעט מענטשן אויסצוטון זייערע שיך און דרויסנדיגע שיכטן פון קליידונג ,און לייגט זיי אין פַארזיגלבַארע
זעקלעך ָאדער הַאלטערס .די סיטי וועט צושטעלן ָאנווייזונגען איבער וויַאזוי דָאס ַאוועקצואווַארפן און
איבער זיכערע דיס-פַארּפעסטונג.
 פַארמַאכט פענסטערס ,דרויסנדיגע טירן און ַאנדערע עפנונגען ,און לעשט אויס פענס און הייצונג\קילונג
סיסטעמען וועלכע ברענגען ַאריין לופט פון אינדרויסן .צירקולירט בלויז די לופט ווָאס איז שוין אין דער
געביידע.
 אויב דער כעמיקַאל איז ַארויסגעלָאזט געווָארן אינעווייניג ,פַארלָאזט די געביידע און ברענגט זיך און
ַאנדערע צו פרישע לופט.
 רופט (ָ 212-POISONS (212-764-7667אדער די ( National Capital Poison Centerנאציאנאל
קאפיטאל פארפעסטונג צענטער) אויף  800-222-1222אויב איר ָאדער ַאנדערע זענען אויסגעשטעלט
געווָארן צו אַ שעדליכער כעמיקַאל און שּפירט סיי וועלכע פון די סימּפטָאמען ווָאס ווערן אויסגערעכנט
אויבן .שעדיגונג דורך אַ שעדליכער כעמיקַאל ווענדט זיך אויף דעם סָארט כעמיקַאל ווָאס איז ַארויסגעלָאזט
געווָארן ,די מָאס ווָאס איז ַארויסגעלָאזט געווָארן ,ווי לַאנג מען איז געווען אויסגעשטעלט און וויַאזוי דער
מענטש איז אויסגעשטעלט געווָארן דערצו.
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