ווי אזוי איינצוקויפן זיכערערהייט אין דער צייט פונעם קאוויד  19פאבליק העלט
עמערדזשענסי
קאוויד  19טוט זיך ווייטער פארשפרייטן און אונדזערע קאמיוניטיס און עס זענען פארהאן ריזיקעס יעדעס מאל
וואס איר קומט זיך צוזאמען מיט אנדערע אינדערויסן פון אייער שטוב .אזוי ווי מיר הייבן אן צוריקצוגיין צו
א קטיוויטעטן אזוי ווי שאפינג ,מוזן מיר ווייטער נעמען שריט צו פארמיידן איבערצופירן קאוויד .19
נעמט א פאר מינוט זיך צו בארעכענען ווי אזוי איינצוקויפן זיכערערהייט – אייך צו פארזיכערן ,אנדערע קונים און
די ארבעטער אין געשעפט וועלכע סערווירן אייך .שטיצט 'NYCס ריטעיל געשעפטן אבער טוט עס זיכערערהייט!
אויב איר פלאנירט צו באזוכן ריטעיל געשעפטן ,נעמט אין באטראכט די פיר יסודותדיגע טיפן צו פארמינערן די
ריזיקע פון פארשפרייטן דעם קאוויד .19
▪

▪

▪

▪

בלייבט אינדערהיים אויב איר פילט זיך נישט גוט אדער איר זענט א גרעסערע ריזיקע פון קאוויד 19
קאמליקאציעס .אויב איר גייט ארויס ווען איר זענט קראנק ,ריזיקירט איר מאכן אנדערע קראנק .אויב איר
האט א פונדאמענטאלע געזונט פראבלעם ,אדער זענט  65יאר און עלטער ,טראכט פון בלייבן אינדערהיים
זיך צו פארזיכערן.
טראגט א פנים-צודעק אלעמאל .געדענקט אז איר קענט פארשפרייטן דעם קאוויד  19אפילו ווען איר האט
נישט קיין סימפטאמען .טראגן א פנים צודעק ,היט אפ די מענטשן ארום אייך .ניו יארק סטעיט פאדערט
פנים-צודעקן ווען איר גיין אריין אין ריטעיל געשעפטן פאר אלע וואס זענען איבער  2יאר אלט און קענען
עס פארנעמען מעדיציניש.
האלט אייך פון דערווייטנס! שטייט כאטש  6פיס אוועק פון אנדערע קונים און געשעפטס ארבעטער ,ווי
ווייט מעגליך .פארמינערט אייער צייט אינעווייניג אין געשעפט דורך קוקן אנליין פאר די זאכן איידער איר
גייט ,און באשטעלן זאכן אויפ אפצונעמען אויב איר קענט.
פירט איין געזונטע הענט היגיענע .נוצט הענט רייניגערס ווען איר גייט אריין אין געשעפט ,נאכדעם וואס
איר רירט אן די פראדוקטן און נאכן ארויסגיין פון געשעפט .רירט אן נאר די פראדוקטן וואס איר פלאנירט צו
קויפן ,און נוצט באצאל מעטאדן וואס מ'דארף נישט אנרירן ,ווען מעגליך.

צו פארמינערן די ריזיקע צו זייערע קונים ,וועלן די ריטעיל סטארס אויכעט מאכן ענדערונגען .דאס רעכענט
אריין:
▪ סקרינען די פערסאנאל פאר קאוויד  19סימפטאמען פארן ענדע פון דער ארבעט און זיי אהיימשיקן אויב
זיי זענען קראנק.
▪ רעקלאמירן פיזישע דערווייטערונג דורך שטעלן צייכענס צו האלטן מענטשן  6פיס אפגעטיילט ,און דורך
באגרעניצן וויפיל קונים קענען אריינגיין אויף איינמאל.
▪ רעקלאמירט געזונטע הענט היגיענע דורך ארומלייגן סאניטייזערס ווי די קונים דרייען זיך ,ווי אויך אין די
צימערליך ווי מ'טוט זיך איבער.
▪ זיכער מאכן אז ביידע די פערסאנאל און די קונים טראגן פנים-צודעקן.
▪ פארמערט רייניקן די ערטער וואס ווערן א סאך אנגערירט ,אזוי ווי באצאל מאשינען ,אפנעם ערטער,
בית כיסאות און אפענע ערטער.
פאר אלגעמיינע אינפארמאציע וועגן קאוויד  ,19ווי אויך ווי אזוי צו היטן קעגן סטיגמע ,באזוכט
.nyc.gov/health/coronavirus
צו געפונען א טעסטינג ארט לעבן אייך ,באזוכט  nyc.gov/covidtestאדער רופט .311
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