COVID-19: Συχνές ερωτήσεις για κτίρια διαμερισμάτων /
πολυκατοικίες
Το έγγραφο αυτό παρέχει απαντήσεις για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των κτιρίων
διαμερισμάτων / πολυκατοικιών σε συχνές ερωτήσεις αναφορικά με τη νόσο COVID-19. Για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Επαναλειτουργία της Πόλης της Νέας Υόρκης, βλ.
"Reopening New York City: Frequently Asked Questions" (Επαναλειτουργία της Πόλης της Νέας
Υόρκης: Συχνές ερωτήσεις), ή επισκεφτείτε τη σελίδα nyc.gov/health/coronavirus και
αναζητήστε τον όρο "Reopening NYC" (Επαναλειτουργία της Πόλης της Νέας Υόρκης).
Κρατήστε κατά νου αυτές τις τέσσερις βασικές ενέργειες για την πρόληψη της μετάδοσης
της νόσου COVID-19:
•

•
•

•

Μείνετε στο σπίτι αν είστε άρρωστοι: Μείνετε στο σπίτι αν είστε άρρωστοι ή αν
ήρθατε σε επαφή με κάποιον που ήταν άρρωστος τις τελευταίες 14 μέρες, εκτός αν
βγαίνετε για αναγκαία ιατρική φροντίδα (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων) ή για
κάποια άλλη σημαντική εργασία.
Διατηρείτε φυσική απόσταση: Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 6 ποδών (2 μέτρων)
από τους άλλους.
Διατηρείτε τα χέρια σας καθαρά και ακολουθείτε τα πρωτόκολλα καθαριότητας:
Πλένετε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα,
ειδικά αφότου χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα, φυσήξετε τη μύτη σας, βήξετε ή
φτερνιστείτε. Χρησιμοποιείτε αντισηπτικό χεριών με τουλάχιστον 60% οινόπνευμα, αν
δεν υπάρχουν διαθέσιμα νερό και σαπούνι. Μην αγγίζετε το πρόσωπό σας με άπλυτα
χέρια. Όταν βήχετε ή φτερνίζεστε, καλύπτετε το πρόσωπό σας με τον αγκώνα σας, όχι
με τις παλάμες σας. Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά.
Φοράτε κάλυμμα προσώπου: Προστατέψτε τα άτομα που είναι γύρω σας. Ενδέχεται
να είστε μεταδοτικοί και χωρίς να έχετε συμπτώματα και να εξαπλώσετε τη νόσο όταν
βήχετε, φτερνίζεστε ή μιλάτε. Η σωστή εφαρμογή του καλύμματος προσώπου μπορεί
να μειώσει την εξάπλωση της νόσου COVID-19. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση nyc.gov/facecoverings.

Μένετε στο σπίτι αν είστε άρρωστοι
Πότε μπορεί το προσωπικό του κτιρίου για το οποίο υπάρχει υποψία ή έχει
επιβεβαιωθεί με τεστ ότι έχει τη νόσο COVID-19 να επιστρέψει στην εργασία του;
Βάσει της κατευθυντήριας οδηγίας για την Επαναλειτουργία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, τα
άτομα του προσωπικού που είναι άρρωστα δεν θα πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους,
αν δεν ισχύουν όλα τα παρακάτω:
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Έχουν περάσει τουλάχιστον 14 μέρες από τότε που ξεκίνησαν τα συμπτώματά τους ή,
εάν δεν αναπτυχθούν συμπτώματα, 14 μέρες μετά την πρώτη θετική εξέτασή τους.
Δεν είχαν πυρετό τις τελευταίες τρεις μέρες χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων,
όπως το Tylenol και η ιβουπροφαίνη (όπως το Advil ή το Motrin).
Η γενική υγεία τους έχει βελτιωθεί.

Τι γίνεται αν το προσωπικό του κτιρίου δεν εμφανιστεί στην εργασία του;
Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων και οι διαχειριστές της ιδιοκτησίας μπορούν να βρουν προσωπικό
ασφαλείας ή να ζητήσουν εθελοντές ενοίκους να βοηθήσουν με τα καθήκοντα, αν απαιτείται,
όπως με την παράδοση πακέτων και τον συνήθη καθαρισμό και την απολύμανση. Η φυσική
απόσταση θα πρέπει πάντα να ενθαρρύνεται.
Ο εργαζόμενος που απουσίαζε λόγω ασθενείας πρέπει να κάνει εξέταση για τη νόσο
COVID-19 πριν επιστρέψει στην εργασία του;
Όχι, δεν απαιτείται να γίνει εξέταση για να επιστρέψει στην εργασία. Ωστόσο, η Πόλη της Νέας
Υόρκης συνιστά όλοι οι κάτοικοι της πόλης να κάνουν διαγνωστική εξέταση για τη νόσο COVID19, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι συμπτώματα ή αν είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα
με τις τρέχουσες συστάσεις, τα άτομα που είχαν θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση θα πρέπει
να ξανακάνουν εξέταση, εκτός αν δεν συνιστάται να το κάνουν σύμφωνα με κάποια
κατευθυντήρια οδηγία της δημόσιας υγείας ή τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που τους
φροντίζει.
Πρέπει η διοίκηση του κτιρίου να ενημερώνει τις αρχές της δημόσιας υγείας, αν κάποιος
εργαζόμενος έχει θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση για τη νόσο COVID-19;
Η κατευθυντήρια οδηγία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης απαιτεί οι εργοδότες να ενημερώνουν
τις αρχές της δημόσιας υγείας, αν μάθουν ότι κάποιος εργαζόμενος είναι επιβεβαιωμένο ή
υποπτευόμενο κρούσμα. Αν οι εργοδότες επιθυμούν να κάνουν αναφορά απευθείας στις
αρχές δημόσιας υγείας, μπορούν να στείλουν email στο NYC Test & Trace Corps (Σώμα
Εξέτασης και Ιχνηλάτησης της NYC) στη διεύθυνση CovidEmployerReport@nychhc.org.
Σημειώστε ότι το πρόγραμμα NYC Test & Trace θα απαντήσει μόνο για τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα και δεν θα στείλει απάντηση σε αναφορές που λαμβάνονται μέσω αυτής της
διεύθυνσης email. Η Πόλη της Νέας Υόρκης διενεργεί ιχνηλάτηση επαφών σε επιβεβαιωμένα
κρούσματα που αναφέρονται μέσω ενός δυναμικού συστήματος ηλεκτρονικής εργαστηριακής
αναφοράς.
Θα ενημερώσει η Πόλη τους ιδιοκτήτες ή τους ενοίκους των κτιρίων, αν κάποιος στο
κτίριο είναι άρρωστος ή έχει θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση για τη νόσο COVID-19;
Όχι, το τμήμα Υγείας και Ψυχικής Υγιεινής της Πόλης της Νέας Υόρκης δεν θα κοινοποιήσει
αναφορές ασθένειας ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε ιδιοκτήτες ή ενοίκους των κτιρίων. Το
NYC Test & Trace Corps θα προσπαθήσει να διενεργήσει συνέντευξη σε όλα τα άτομα που
διαγνώστηκαν με τη νόσο COVID-19, για να αναγνωρίσει τις κοντινές επαφές που πιθανώς
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έχουν εκτεθεί. Αυτές οι κοντινές επαφές θα πρέπει να κάνουν εξέταση και να απομονωθούν
βάσει της έκθεσης που είχαν.
Αν ένα άτομο θεωρεί ότι ήρθε σε επαφή με κάποιο κρούσμα, αλλά το NYC Test & Trace Corps
δεν έχει επικοινωνήσει με αυτό το άτομο, το άτομο πρέπει να μιλήσει με τον πάροχο
υγειονομικής περίθαλψης που τον φροντίζει, για να συζητήσει για τις εναλλακτικές επιλογές
εξέτασης για τη νόσο COVID-19, ή να επισκεφτεί τη διεύθυνση testandtrace.nyc.

Διατηρείτε φυσική απόσταση
Πρέπει το προσωπικό των κτιρίων να εφαρμόσει φυσική απόσταση στην εργασία;
Ναι, το προσωπικό των κτιρίων πρέπει να εφαρμόσει φυσική απόσταση, διατηρώντας
τουλάχιστον 6 πόδια (2 μέτρα) απόστασης από τους άλλους, όταν αυτό είναι δυνατό. Τα
καλύμματα προσώπου θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν η απόσταση των 6 ποδών (2 μέτρων)
δεν μπορεί να διατηρηθεί. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, περιορίστε τον αριθμό των
ατόμων που βρίσκονται ταυτόχρονα στον ανελκυστήρα. Τα άτομα θα πρέπει να μελετήσουν
την επιλογή να χρησιμοποιήσουν τον ανελκυστήρα μόνο με τους δικούς τους ανθρώπους, ή να
χρησιμοποιήσουν τις σκάλες ή να περιμένουν τον επόμενο ανελκυστήρα.

Διατηρείτε τα χέρια σας καθαρά και ακολουθήστε τα πρωτόκολλα
καθαριότητας.
Τι κάνουν οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές κτιρίων και το προσωπικό διαχείρισης για να
προωθήσουν την καλή υγιεινή των χεριών και να εμποδίσουν την εξάπλωση της νόσου
COVID-19;
• Το προσωπικό των κτιρίων πρέπει να διασφαλίσει ότι οι νιπτήρες για τον καθαρισμό
των χεριών σε δημόσιους χώρους έχουν πάντα καθαρό, τρεχούμενο νερό, σαπούνι και
χαρτί.
• Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να έχετε αντισηπτικά χεριών με τουλάχιστον 60% οινόπνευμα
σε δημόσιους χώρους (για παράδειγμα, στους προθαλάμους, στις τουαλέτες, στους
χώρους πλυντηρίων, στις εισόδους και εξόδους, και στους ανελκυστήρες), προκειμένου
να ενθαρρύνετε την καλή υγιεινή των χεριών στους ενοίκους των κτιρίων.
• Τοποθετήστε αφίσες για το πλύσιμο των χεριών στις τουαλέτες και σε άλλους
δημόσιους χώρους, όπως απαιτείται. Επισκεφτείτε τη σελίδα
nyc.gov/health/coronavirus αναζητήστε τον όρο "Posters and Flyers" (Αφίσες και
φυλλάδια), όπου μπορείτε να βρείτε την αφίσα "Wash Your Hands Poster for Adults"
(Αφίσα ενηλίκων για το πλύσιμο χεριών), η οποία διατίθεται σε πολλές γλώσσες.
Πόσο συχνά πρέπει το προσωπικό συντήρησης των κτιρίων να καθαρίζει τους δημόσιους
χώρους, όπως τους προθαλάμους, τις τουαλέτες ή τους χώρους πλυντηρίων;
• Το προσωπικό συντήρησης των κτιρίων πρέπει να διενεργεί τακτικό καθαρισμό και
απολύμανση τουλάχιστον κάθε μέρα.
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•

•

o Τα κοινόχρηστα αντικείμενα (όπως τα εργαλεία) και οι επιφάνειες που
αγγίζονται συχνά (όπως τα πόμολα των πορτών, τα κάγκελα της σκάλας, τα
κουμπιά του ανελκυστήρα, οι διακόπτες για τα φώτα, τα τραπέζια της
υποδοχής, τα πορτάκια του αγωγού σκουπιδιών (hooper), οι πινακίδες «PUSH»
ή «PULL» (σπρώξτε / τραβήξτε), τα γραμματοκιβώτια και ο εξοπλισμός), σε
χώρους που διέρχεται συχνά κόσμος ή σε κοινόχρηστες περιοχές (όπως οι
τουαλέτες, οι προθάλαμοι, οι ανελκυστήρες και οι χώροι αλληλογραφίας) θα
πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πιο συχνά.
Επισκεφτείτε τη σελίδα "General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health
Care Settings" (Γενικές οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης για μη υγειονομικές
εγκαταστάσεις) στη διεύθυνση nyc.gov/health/coronavirus, για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το πώς να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε επιφάνειες, και να
αποστειρώνετε εργαλεία καθαρισμού, όπως σφουγγαρίστρες και πανιά καθαρισμού,
καθώς και για ένα δείγμα φύλλου καταγραφής καθαριότητας, για να συμμορφώνεστε
με τις απαιτήσεις της Πόλης και της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Το προσωπικό των κτιρίων πρέπει να πλένει τα χέρια του με σαπούνι και νερό για
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά μετά την καθαριότητα. Τα άτομα του
προσωπικού πρέπει να χρησιμοποιούν αντισηπτικό χεριών με τουλάχιστον 60%
οινόπνευμα, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα νερό και σαπούνι.

Φοράτε κάλυμμα προσώπου
Πρέπει το προσωπικό των κτιρίων να χρησιμοποιεί καλύμματα προσώπου στην
εργασία;
Το προσωπικό των κτιρίων πρέπει να φορά καλύμματα προσώπου, αν τα άτομα δεν μπορούν
να διατηρήσουν απόσταση 6 ποδών (2 μέτρων) από τους άλλους. Τα μέλη του προσωπικού
πρέπει να έχουν εύκαιρο ένα κάλυμμα προσώπου για να φορέσουν σε περίπτωση που
κάποιος πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 6 ποδών (2 μέτρων).
Οφείλει η διοίκηση του κτιρίου να παρέχει καλύμματα προσώπου για το προσωπικό;
Η διοίκηση του κτιρίου πρέπει να παρέχει καλύμματα προσώπου, δωρεάν, στο προσωπικό του
κτιρίου. Η διοίκηση του κτιρίου πρέπει να διατηρεί πάντα επαρκή προμήθεια. Η διοίκηση
μπορεί να επιτρέπει στα άτομα του προσωπικού να φέρουν και να φορούν τα δικά τους
καλύμματα προσώπου, από τη στιγμή που αυτά πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές.
Ποιο θεωρείται αποδεκτό κάλυμμα προσώπου;
Δείτε τις Συχνές ερωτήσεις για τα καλύμματα προσώπου.
Αν το προσωπικό του κτιρίου φοράει καλύμματα προσώπου, πρέπει να διατηρεί τα 6
πόδια (2 μέτρα) απόστασης από τους άλλους;
Η χρήση καλυμμάτων προσώπου δεν πρέπει να αντικαθιστά τη φυσική απόσταση. Το
προσωπικό του κτιρίου πρέπει να παραμένει τουλάχιστον 6 πόδια (2 μέτρα) μακριά από τους
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άλλους, όταν είναι δυνατόν. Όταν η φυσική απόσταση δεν είναι εφικτή, το προσωπικό πρέπει
να φορά κάλυμμα προσώπου.

Γενικές λειτουργίες του κτιρίου
Είναι δυνατό η νόσος COVID-19 να μεταδοθεί μέσα από το σύστημα εξαερισμού; Τι
ενέργειες πρέπει να κάνω για να προστατέψω το προσωπικό του κτιρίου και τους
άλλους;
Τα τρέχοντα στοιχεία είναι περιορισμένα και δεν υποδηλώνουν ότι η εισαγωγή του αέρα στο
σύστημα εξαερισμού θα μεταδώσει τον ιό. Ωστόσο, οι ισχυρές κινήσεις του αέρα μεταξύ των
χώρων από τις μονάδες του κλιματιστικού, των αεραγωγών ή των ανεμιστήρων (προσωπικών
ή αιθουσών) ενδέχεται να μετακινήσουν σταγονίδια σε απόσταση πέρα των 6 ποδών (2
μέτρων). Κάντε τα εξής για να βελτιώσετε τον αερισμό, όπως απαιτείται για τον χώρο σας:
• Αυξήστε το ποσοστό του εξωτερικού αέρα, εάν γίνεται έως και το 100% της
χωρητικότητας (πρώτα επιβεβαιώστε τη συμβατότητα με τις δυνατότητες του
συστήματος θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού [σύστημα HVAC] για τον έλεγχο
τόσο της θερμοκρασίας όσο και της υγρασίας, καθώς και τη συμβατότητα με την
ποιότητα του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα).
• Αυξήστε τη συνολική παροχή της ροής του αέρα στους κοινόχρηστους χώρους, όσο
είναι δυνατό.
• Απενεργοποιήστε τους ελέγχους απαιτούμενου εξαερισμού (demand-control
ventilation, DCV) που μειώνουν την παροχή αέρα βάσει της θερμοκρασίας ή της
χρήσης.
• Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείτε φυσικό αερισμό (για παράδειγμα, να
ανοίγετε τα παράθυρα, εφόσον είναι δυνατό και ασφαλές να το κάνετε) για να
αυξήσετε τη ροή του αέρα, όταν οι καιρικές συνθήκες και οι απαιτήσεις του κτιρίου το
επιτρέπουν.
• Βελτιώστε το κεντρικό φιλτράρισμα του αέρα όσο το δυνατό περισσότερο (MERV 13 ή
14), χωρίς να μειώσετε σημαντικά τη ροή αέρα του σχεδιασμού.
• Επιθεωρήστε το περίβλημα και τις σχάρες του φίλτρου, για να διασφαλίσετε ότι είναι
σωστά τοποθετημένα, και ελέγξτε αν υπάρχουν τρόποι ελαχιστοποίησης της
παράκαμψης του φίλτρου.
• Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να λειτουργείτε το σύστημα εξαερισμού κατά τη διάρκεια των
ωρών που δεν χρησιμοποιούνται οι χώροι, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε την αραίωση.
• Διασφαλίστε ότι οι αεραγωγοί στις τουαλέτες είναι λειτουργικοί και ότι λειτουργούν
πλήρως όταν ο χώρος χρησιμοποιείται.
Μπορεί η νόσος COVID-19 να εξαπλωθεί μέσω της πισίνα και του τζακούζι;
Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η νόσος COVID-19 μπορεί να μεταδοθεί σε ανθρώπους μέσω των
πισινών και των τζακούζι. Η ορθή λειτουργία, συντήρηση και απολύμανση (όπως με χλωρίνη
και βρώμιο) για την πισίνα και το τζακούζι μπορεί να αφαιρέσει ή να αποδυναμώσει τον ιό
που προκαλεί τη νόσο COVID-19.
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Ωστόσο, όσο υπάρχει συνεχιζόμενη εξάπλωση της νόσου COVID-19 στην κοινότητα, οι ένοικοι
πρέπει να εφαρμόζουν καλή υγιεινή στα χέρια και φυσική απόσταση. Οι ένοικοι και οι
διαχειριστές των κτιρίων πρέπει να διενεργούν τακτικό καθαρισμό στις επιφάνειες με χρήση
κατάλληλων μεθόδων καθαρισμού και απολύμανσης, δίνοντας μεγάλη προσοχή στις
επιφάνειες και τα αντικείμενα που αγγίζονται συχνά (βλ. General Guidance for Cleaning and
Disinfection for Non-Health Care Settings (Γενικές οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης για
μη υγειονομικές εγκαταστάσεις) στη διεύθυνση nyc.gov/health/coronavirus για συστάσεις).
Μπορούν οι παραδόσεις του κτιρίου (όπως τρόφιμα, βασικές προμήθειες ή φάρμακα)
να υποστούν διαφορετική διαχείριση;
Οι ένοικοι του κτιρίου (προσωπικό και κάτοικοι) πρέπει να διατηρούν φυσική απόσταση όταν
λαμβάνουν πακέτα, αλληλογραφία και εισέρχονται ή εξέρχονται από το κτίριο. Μετά τη
διαχείριση της αλληλογραφίας, όλοι οι ένοικοι του κτιρίου θα πρέπει να εφαρμόζουν καλή
υγιεινή στα χέρια τους. Σε μεγάλα κτίρια διαμερισμάτων, όπου τα πακέτα τα αφήνουν στον
προθάλαμο, το προσωπικό του κτιρίου μπορεί να μελετήσει το ενδεχόμενο να βοηθήσει τους
ενοίκους αφήνοντας τις παραδόσεις έξω από την πόρτα των διαμερισμάτων τους.
Κάποιες υπηρεσίες παράδοσης (για παράδειγμα, Uber Eats, FreshDirect και Amazon) έχουν,
επίσης, ηλεκτρονική ενότητα για «ειδικές οδηγίες», όπου τα άτομα μπορούν να εισάγουν
περισσότερες πληροφορίες και αιτήματα, για παράδειγμα, ότι θέλουν τα πακέτα να
παραδοθούν στην πόρτα τους, ή να σταλεί μήνυμα ή να γίνει κλήση και να παραδοθεί το(τα)
πακέτο(α) στην πόρτα, σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης της επαφής με άλλα άτομα και
αγγίγματος των επιφανειών.
Τι πρέπει να κάνουν οι ένοικοι, αν υπάρχει συναγερμός για φωτιά στο κτίριο;
Οι ένοικοι του κτιρίου πρέπει να ακολουθούν τα τυπικά πρωτόκολλα του κτιρίου, αν υπάρχει
συναγερμός για φωτιά, και η πυρασφάλεια δεν πρέπει να παραμελείται. Οι κανονισμοί για τη
φωτιά και για το κτίριο πρέπει να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και οι πόρτες της
πυρασφάλειας δεν πρέπει να μένουν ανοιχτές. Ενθαρρύνετε τους ενοίκους του κτιρίου να
διατηρούν τουλάχιστον 6 πόδια (2 μέτρα) απόσταση από τους άλλους, καθώς εξέρχονται από
το κτίριο, κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου περιστατικού.
Τι γίνεται αν χρειάζεται να γίνουν επισκευές σε μια συγκεκριμένη μονάδα (για
παράδειγμα, υδραυλικά ή συντήρηση);
Οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι του κτιρίου πρέπει να ακολουθούν τις συνήθεις ενέργειες
πρόληψης, όπως εφαρμογή καλής υγιεινής στα χέρια και διατήρηση φυσικής απόστασης τη
στιγμή της εργασίας. Οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι του κτιρίου θα πρέπει, επίσης, να σκεφτούν
το ενδεχόμενο να φορούν καλύμματα προσώπου. Καθαρίστε και απολυμάνετε (βλ. General
Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings (Γενικές οδηγίες
καθαρισμού και απολύμανσης για μη υγειονομικές εγκαταστάσεις) στη διεύθυνση
nyc.gov/health/coronavirus, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να καθαρίζετε
και να απολυμαίνετε τις επιφάνειες).
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Με ποιον άλλον τρόπο μπορούν οι ιδιοκτήτες των κτιρίων διαμερισμάτων και οι
διαχειριστές ιδιοκτησίας να βοηθήσουν τους ενοίκους να παραμένουν ασφαλείς και να
μειώσουν την απομόνωση αυτό το χρονικό διάστημα;
Αν υπάρχει δυνατότητα από το προσωπικό του κτιρίου, σκεφτείτε να επικοινωνείτε
τηλεφωνικά ή με μήνυμα (όχι από κοντά) με τους ενοίκους που εκφράζουν ενδιαφέρον για
τέτοιον τύπο επαφής.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη:
• Εάν χρειάζεστε πάροχο υγείας, η NYC Health + Hospitals παρέχει περίθαλψη σε όλους
τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, ανεξαρτήτως κατάστασης μετανάστευσης, ασφάλισης
ή δυνατότητας για πληρωμή. Τηλεφωνήστε στο 844-692-4692 ή στο 311.
• Για να βρείτε κάποιο κέντρο εξέτασης, επισκεφτείτε τη σελίδα nyc.gov/covidtest ή
καλέστε στο 311.

Το Τμήμα Υγείας της Πόλης της ΝΥ ενδέχεται να αλλάξει τις συστάσεις, καθώς εξελίσσεται η
κατάσταση.
6.26.20
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