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 : כללות'דיגע אנווייזונגען פאר דרייווערס 19-קָאוויד

די דאקומענט שטעלט צו כללות'דיגע אנווייזונגען און זיכערהייט באווערענונוגען צו העלפן דרייווערס פון 
צו באשיצן זיך אליין ווי אויך זייערע   א.ד.ג. (וואס נעמען ארום פאסאנזשירן)עמערדזשענסי קַארן -נישט

יצינישע אנשטאלטן קאנטראקטארס  . מעד 19-פאסאנזשירן, און צו פארמיידן דאס פארשפרייטונג פון קָאוויד 
וואס שטעלן צו טראנספארטאציע פאר פאציענטן זאלן אויספאלגן זייער פירמע'ס אנווייזונגען. פאר די לעצטע  

"  What You Need to Know Now About COVID-19, זעהט "19-כללות'דיגע אינפארמאציע איבער קָאוויד 
און זוכט פאר    nyc.gov/health/coronavirus ) אדער באזוכט19-(וואס איר דארפט יעצט וויסן איבער קָאוויד 

"What You Need to Know Now About COVID-19 19-" (וואס איר דארפט יעצט וויסן איבער קָאוויד .( 
 

NYC ) טעקסי און לימאזין קָאמישעןTaxi and Limousine Commission, TLC  לייסענסד דרייווערס (
פאר א פולע ליסטע פון בארעכטיגטע גרופעס, באזוכט  ווַאקסין.   19-זענען בארעכטיגט פאר א קָאוויד

nyc.gv/covidvaccinedistribution ווַאקסינען זענען זיכער און ווירקזאם. ווערן ווַאקסינירט איז   19-. קָאוויד
, האספיטאליזאציע און טויט. קראנקייט 19-וויכטיגסטע וועג זיך צו באשיצן פון ערנסטע קָאוויד -די מערסט

. צו טרעפן א  nyc.gov/covidvaccineווַאקסינען, באזוכט   19-פאר אינפארמאציע איבער קָאוויד 
. אויב איר דארפט  vaccinefinder.nyc.govווַאקסינאציע ארט (סייט) און מאכן אן אּפוינטמענט, באזוכט 

הילף צו מאכן אן אּפוינטמענט ביי א ווַאקסינאציע ארט (סייט) וואס ווערט אנגעפירט דורך די שטאט, רופט  
877-829-4692 . 

 
אס פארשפרייטונג פון  האט אינזין די דאזיגע פיר הויפט זאכן וואס איר זאלט טוהן כדי צו פארמיידן ד

 ווַאקסין:   19-ארבייטער אדער פאסאנזשירן האבן באקומען א קָאוויד עאפילו אויב איר, אייער 19-קָאוויד
 בלייבט אינדערהיים אויב איר שפירט זיך נישט גוט.  •

o סט אויף אויף אייער געזונט און בלייבט אינדערהיים אויב איר שפירט זיך נישט גוט אדער אַ ּפ
באקומען  צוטעסט, סיידן   19-אויב איר באקומט א ּפָאזיטיווע ענטפער אויף א קָאוויד 

) און 19-טעסטן פאר קָאוויד לעבנסוויכטיגע מעדיצינישע קעיר (אריינרעכענענדיג זיך צו 
 אנדערע לעבנסוויכטיגע באדערפענישן. 

o  אלע  , בלייבט אינדערהיים ביז  19- אויב איר האט געהאט אדער האט מעגליך געהאט קָאוויד
 פון די פאלגנדע זענען אמת:

  מען זענען טאָ אייערע סימּפ טעג פון ווען 10עס זענען אריבער צום ווייניגסטנס
 ערשינען 

  שעה אן זיך צו באנוצן   24איר האט נישט געהאט קיין היץ (פיבער) פאר די לעצטע
 מיט מעדיצין אראפצונידערן היץ 

 אייער כללות'דיגע געזונט צושטאנד האט זיך פארבעסערט 
o מיט איינער  נגבארירון אינדערהיים אויב איר זענט לעצטנס געווען אין באיר זאלט אויך בליי

, אדער אויב איר האט לעצטנס ארומגערייזט און זענט מחוייב 19-וואס האט געהאט קָאוויד 
העלט  NYSרייזע קוואראנטין. פאר מער אינפארמאציע, זעהט די  NYS גיין איןצואריינ 

) 19-" (רייזן דורכאויס קָאוויד Traveling During COVID-19דעּפַארטמענט אנווייזונגען " 
 . עבזייטלרייזע אנווייזונגען וו  NYSאדער באזוכט די 

 
 האלט אן א פיזישע דערווייטערונג.  •

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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o .שטייט צום ווייניגסטנס זעקס פיס ווייט פון אנדערע, ווען אימער מעגליך 
o   זיך צו האלטן אפגערוקט. אויב די כדי אויף די הינטערשטע זיצן בעט פון פאסאנזשירן צו זיצן

פאסאנזשירן. אויב די  ר א.ד.ג. האט א מחיצה, פארמאכט די מחיצה ווען איר נעמט ארויףקאַ 
קַאר א.ד.ג. האט נישט קיין מחיצה, נעמט אין באטראכט אריינצולייגן א דורכזיכטיגע  

די מחיצה טאר  פלאסטישע מחיצה צווישן די פארנט און הינטערשטע זיץ פון די קַאר א.ד.ג. 
פאר קַארן א.ד.ג. וואס זענען   קענען זעהן די הינטערשטע שפיגל. שטערן פון נישט 

  TLC), זאלן די דרייווערס אויספאלגן די TLCלייסענסד דורך די טעקסי און לימָאזין ועד (
 אנווייזונגען איבער אריינלייגן א מחיצה. 

o כן. נעמט נאר אויף פאסאנזשירן וואס געפונען זיך אין די זעלבע פאמיליע און דאס גליי
זענען  אויפנעמען פאסאנזשירן אין גרופעס (אויך באקאנט אלס שעירד אדער ּפּול ריידס)

נישט ערלויבט (חוץ פון קליינע בָאסעס אדער ווענס וואס נעמען ארום מענטשן, 
 ). טראנזיטראַ ּפאַ 

o   אייך  נוצט די קַאר'ס פען צו אויסלופטערן די קַאר און מאכט אראפ די פענסטער. פארמיידט
 נוצן פון די אּפציע אז די פען זאל צוריק ארומבלאזן די לופט פון אינעווייניג. בא זיך פון

 
 טוט אן א פנים צודעק.  •

o NYS   געזעץ פארלאנגט פון יעדן העכער פון צוויי יאר אלט וואס קען מעדיציניש פארנעמען א
 פנים צודעק צו

   אוממעגליך אנצוהאלטן א ווייטקייט פון אנטוהן איינס ווען אין ּפובליק אויב עס איז
 כאטש זעקס פיס פון אנדערע; און

   ,אנטוהן איינס אלעמאל ווען פארנדיג מיט ּפובליק טראנספארטאציע
 אריינרעכענענדיג טעקסיס און אנדערע קארן א.ד.ג. וואס מ'קען ארויסדינגען. 

o  איז אין די קאר א.ד.ג. דרייווערס מוזן אנהאבן א פנים צודעק ווען אימער איינער אנדערש
מיט זיי, חוץ אויב זיי זענען מעדיציניש נישט אומשטאנד אזוי צו טוהן. קליענטן און אנדערע 

 פאסאנזשירן זאלן אויך אנהאבן א פנים צודעק ווען זיי זענען איןדי קאר א.ד.ג. 
o :נעמט אין באטראכט די פאלגנדע זאכן ווען איר וועלט אויס א פנים צודעק 

 פנים צודעק וואס שטייט גוט צוגעדרוקט איבער אייער נאז און מויל אן זיך   טוט אן א
 אוועקגליטשן. 

  נוצט נישט א פנים צודעק מיט אן ארויסאטעמען רער (ווַאלוו) וויבאלד דאס לאזט
 אריבער אומפילטרירטע, ארויסגעאטעמטע לופט. 

 ע סחורה צו  נוצט א פנים צודעק מיט צוויי אדער דריי שיכטן פון פעסט געוועבט
 בעסער פארמיידן פון אומפילטרירטע לופט פון אריבערגיין. 

   אנהאבן צוויי פנים צודעקן (א סחורה'נע פנים צודעק איבער א דיסּפָאוזעבעל
מאסקע) קען צושטעלן נאך מער שוץ דורכן פארמערן די צאל פון שיכטן פון  

 NYCזעהט די  מאטעריאל און מאכן אז עס זאל שטיין בעסער אויף אייער פנים.
" How to Wear Two Faceהעלט דעּפארטמענט'ס אנווייזונגען איבער

 "veringsCo )ארבייטער קענען אויך נעמען אין )וויאזוי אנצוטוהן צוויי פנים צודעקן .
 מאסקע. KN95י צום ביישפיל א באטראכט צו נוצן א בעסערע סארט מאסקע, וו

o  פאר מער אינפארמאציע איבער פנים צודעקן, אריינרעכענענדיג די פאסיגע סארטן פנים
פראגן און ענטפערס איבער פנים ( "sFAQ About Face Covering" זעהטצודעקן, 

 .)צודעקן

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
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 פירט זיך איין געזונטע פערזענליכע ריינקייט.  •

o  סעקונדעס,   20וואשט אייערע הענט אפט מיט זייף און וואסער פאר צום ווייניגסטנס
באזונדערס נאך וואס איר רירט אן געלט אדער די פעקלעך פון א פאסאנזשיר, נוצט די בית 

אזירטע האנט סאניטייזער ב-הכסא, בלאזט אייער נאז, היסט אדער ניסט. נוצט אן אלקָאהָאל
 אויב זייף און וואסער זענען נישט ביים האנט.  (זייף וואס מ'רייבט אריין אן וואסער)

o   דעקט איבער אייער מויל און נאז מיט א טישו אדער מיט אייער ארעם ווען ארי ניסט אדער
 היסט; נוצט נישט אייערע הענט דערפאר.

o נט אין אייער קַאר א.ד.ג. פאר פאסאנזשירן.האלט טישוס און האנט סאניטייזער ביים הא 
o  שטופט צו די פאסאנזשירן צו נוצן באצאלונג אּפציעס וואס פארלאנגען נישט אז מ'זאל

 אנרירן. רירט אן ווי ווייניגער קעש און קרעדיט קארטלעך.
o  אנרירן אייערע אויגן, נאז אדער מויל מיט אומגעוואשענע הענט. טוט נישט 
o האנט אדער ָאּפפערן א וואסער פלאש, גָאם אדער אנדערע זאכן פאר די  גיבן די  טוט נישט

 פאסאנזשירן.
 

 . 19- נעמט א טעסט פאר קָאוויד
זיך צו   אינדרויסן פונדערהיים עס איז וויכטיג פאר מענטשן וואס באגעגענען זיך מיט אנדערע מענטשן  •

כסדר, אפילו אויב זיי האבן נישט קיינע סימּפטָאמען. דאס איז באזונדערס   טעסטן (אונטערזוכן)
, וואו עס איז אוממעגליך צו אנהאלטן א ווייטקייט פון סּפָאסטנ  פאר מענטשן מיט אזעלכעוויכטיג 

 . , אזוי ווי דרייווערסזעקס פיס
צו טרעפן אן טעסטינג ארט (סייט); פילע ערטער (סייטס) שטעלן צו  nyc.gov/covidtest באזוכט •

 טעסטס אומזיסט. 
 עס איז באזונדערס וויכטיג צו נעמען א טעסט אויב איר: •

o האט סימּפטָאמען 
o  19-מיט איינער וואס איז דיַאגנָאזירט געווארן מיט קָאוויד  בארירונגזענט געווען אין נאענטע  

 19-אדער האט געהאט סימּפטָאמען פון קָאוויד 
o א גרויסע צוזאמקום  זענט לעצטנס געווען ביי 
o  פון   געפאר צו ווערן ערנסט קראנק גרעסערעפלאנירט צו באזוכן איינער וואס איז אין א

 19-קָאוויד 
 

 אייער קַאר א.ד.ג. כסדר. און דיסאינפעקט רייניגט אויס 
סט באזונדערס אויף אויף פלעצער און אביעקטן וואס ווערן אפט אנגערירט דורך פאסאנזשירן, אַ ּפ •

וו.צ.ב. טיר הענטלעך, פענסטער קנעפלעך, שלעסער, באצאלונג מאשינען, בענקל הענטלעך, זיץ 
וואס איר רירט אפט אן וו.צ.ב. די רעדל,  קישענעס, פאסיקעס און סיטבעלטס. ווישט אפ פלעצער 

ראדיו קנעפלעך, די הענטלעך וואס צינדן אן די לייטס ווען מ'דרייט זיך (טוירן אידיקעיטאר) און קָאּפ  
 האלטער. 

רייניגט אויס קודם זעהבארע שטויב און שמוץ די ערשטע זאך. דאן נוצט א געהעריגע  •
ּפוירּפעז -ּפערַאקסייד אדער אלקָאהָאל באזירטע מּולטיּפרָאדוקט (וו.צ.ב. בליטש,  דיסאינפעקטענט

ּפרָאדוקטן) וואס זענען פאסיג פאר די פלעצער אין די קַאר א.ד.ג. אוועקצונעמען דזשערמס. 
דיסאינפעקטענטס זענען די מערסטע ווירקזאם אויף ריינע פלעצער. לייענט און פאלגט אויס די 

 ּפרָאדוקטן.  פעקטענטאון דיסאינ  לעיבעלס אויף די רייניגונג

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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טוט אן דיסּפָאוזעבעל הענטשוך און סיי וועלכע אנדערע פאסיגע באשיצנדע קליידונג ווען איר רייניגט  •
אכן נוצן, און וואשט אייערע הענט  נ ווארפט אוועק די הענטשוך אין די מיסט  .און דיסאינפעקטאויס

אויב זייף און וואסער   ט סאניטייזערבאזירטע האנ -להאָ מיט זייף און וואסער אדער נוצט אן אלקאָ 
 זענען נישט ביים האנט. 

 האלט די טירן אפן בשעת'ן רייניגן.  •
 קן בעפאר איר נעמט אויף פאסאנזשירן.וווארט ביז אלע פלעצער זענען טר •
  nyc.gov/health/coronavirusפאר נאך אינפארמאציע איבער רייניגן און דיסאינפעקטן, באזוכט  •

Health Care -onGeneral Guidance for Cleaning and Disinfection for Nאון זוכט פאר "
Settings  כללות'דיגע אנווייזונגען פארן רייניגן און דיסאינפעקטן אין פלעצער וואס זענען נישט אין) "

" (אנווייזונגען פאר ביזנעסער און sGuidance for Businesses and Schoolהעלט קעיר) אויף די "
 שולעס) וועבזייטל בלאט. 

 
 . אפ פון סטיגמעפאניק און היט זיך   אוןטיילט אפ צווישן פאקטן 

(דן זיין מענטשן לויט   די מגיפה איז נישט קיין תירוץ צו פארשפרייטן ראסיזם און דיסקרימינאציע •
מלעגאל צו דיסקרימינירן קעגן פאסאנזשירן . עס איז אווועלכע געמיינדעס זיי געהערן צו א.א.וו.)

אדער צוקונפטיגע פאסאנזשירן לויט זייער ראסע, פאלק פון וואו זיי קומען אדער אנדערע 
 אידענטיטעט. 

אויב איר ווערט געטשעפעט אדער איינער דיסקרימינירט קעגן אייך צוליב אייער ראסע, פאלק פון וואו   •
 פון) ועד NYCארבינדט אייך מיט די ניו יארק סיטי (, פאיר קומט אדער אנדערע אידענטיטעט

" (מענטשליכע רעכטן), אדער דורכן  human rightsאון זאגן "  311מענטשליכע רעכטן דורכן רופן 
 " (באריכטעט דיסקרימינאציע).  DiscriminationReportאון קליקן אויף " nyc.gov/cchr באזוכן

 
 נעמט קעיר פון זיך אליין און פון אייער פאמיליע. 

, טרויעריג, אגעצויגן און פחדים, אדער צו האבן אנדערע  נומעןעס איז נאטורליך צו פילן איבערגע •
נידערן סימּפטָאמען פון ענגשאפט (דיסטרעס) וו.צ.ב. האבן שוועריקייטן אייצושלאפן. צו אראפ

סטרעס (אנגעצויגנקייט) און צו זיך ריכטיג אויפפירן מיט די סיטואציע, פרובירט צו זיך האלטן 
 ּפָאזיטיוו און זיך קאנצעטרירן אויף אייערע שטארקייטן.

געניסט פון די לופט אינדרויסן און כאפט אריין צו מאכן איבונגען (עקסערסייז) אבער געדענקט צו  •
וואס  פארשפרייטונג  19-צו פארמיידן קָאוויד וואס מען דארף טוהן אויספאלגן די פיר הויפט זאכן 

 .געווארן אויסגערעכנטזענען פריער 
פאר געזונטהייט און וואוילזיין טּולס אויף די  nyc.gov/nycwellבאזוכט די עּפ לייברערי ביי   •

 אינטערנעט. 
• NYC Well  : פאר קורצע קאונסעלינג און  24/7אומזיסטע גייסטישע געזונט שטיצע, אוועילעבעל

אדער רעדט אויף די   888-692-9355ריפערעלס (שיקן ווייטער צו אנדערע מומחים). רופט 
 . nyc.gov/nycwell איטערנעט ביי

• NYC טרענירטע מומחים וואס זענען דארט אייך  האטליין: -עמאציאנאלע שטיצע הילפס 19-קָאוויד
  844-863-9314 אויסצוהערן, שטיצן און ווייטער שיקן פאר קעיר אויב עס פעהלט זיך אויס. רופט

 אין יעדע טאג פון די וואך. .p.m 10און  .a.m 8צווישן 
• NYC Health +  :שטעלן צו העלט קעיר פאר ניו יארקער, אפגעזעהן פון בירגערשאפט שפיטאלן

 . 311אדער  844-692-4692סטאטוס אדער מעגליכקייט צו באצאלן. רופט 
 

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
http://nyc.gov/nycwell


5 
 

 פאר מער אינפארמאציע 
 . 19-פאר אינפארמאציע איבער קָאוויד  nyc.gov/health/coronavirusבאזוכט  •
וועבזייטל בלאט פאר   און שילדן בראשורןאון זעהט די   nyc.gov/health/coronavirusבאזוכט  •

 שילדן וואס איר קענט ארויפקלעבן פאר פאסאנזשירן אין די הינטערשטע זיץ. 
 

 3.5.21  העלט דעּפַארטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקָאמענדציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך. NYCדי  

http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page

