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 הייזער -אפט געפרעגטע פראגעס פאר וואוין :19קאוויד  

 
הייזער אייגנטימערס און פארוואלטערס אויף אפט געפרעגטע  -דער דאקומענט שטעלט צו ענטפערס פאר וואוין

 . nyc.gov/health/coronavirusאינפארמאציע, באזוכט   19פאר די לעצטע קאוויד  . 19פראגעס וועגן קאוויד 
 

 ווירקזאם.ווַאקסינען זענען זיכער און  19-קָאוויד  ווַאקסין. 19אסאך ניו יארקער זענען בארעכטיגט פאר א קאוויד 
קראנקייט, האספיטאליזאציע און   19ווערן ווַאקסינירט איז די וויכטיגסטע וועג זיך צו באשיצן פון ערנסטע קאוויד 

פאר א פולע ליסטע  .ov/covidvaccinenyc.g ווַאקסינען, באזוכט 19פאר אינפארמאציע וועגן קאוויד  טויט ח"ו.
אויב איר זענט בארעכטיגט, באזוכט  .nyc.gov/covidvaccinedistribution פון בארעכטיגטע גרופעס, באזוכט

vaccinefinder.nyc.gov  .אויב איר דארפט הילף   צו טרעפן א וואקסינאציע פלאץ און צו מאכן אן אּפוינטמענט
 .877-829-4692צו מאכן אן אּפוינטמענט ביי א וואקסינאציע פלאץ וואס ווערט אנגעפירט דורך די סיטי, רופט 

 
אפילו אז איר, אייערע   – 19ערטראגן פון קאוויד געדענקט אויסצופירן די פיר אקציעס צו פארמיידן דאס איב

  וואקסין:  19ארבעטער אדער איינוואוינער האבן באקומען א קאוויד 
פאסט אויף אויף אייער געזונט און בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט  בלייבט אינדערהיים אויב קראנק: •

) און אנדערע נייטיגע טעסטינג 19קאוויד קראנק אויסער צו באקומען נייטיגע מעדיצינישע קעיר (ווי אויך 
  געברויכן.

  פיס אוועק פון מענטשן. 6האלט אייך כאטש  האלט אן פיזישע דערווייטערונג: •
איר קענט זיין אנשטעקיג אן קיין סימפטאמען און  באשיצט זיך און יענע ארום אייך. טראגט א פנים צודעק: •

פארמינערן די פנים צודעקן העלפן  פארשפרייטן די קרענק ווען איר הוסט, ניסט, רעדט אדער אטעמט.
 .19פארשפרייטונג פון קאוויד 

וואשט אייערע הענט אפט מיט   האלט אייערע הענט זויבער און פאלגט אויס די רייניקונג פראטאקאלן: •
זייף און וואסער אדער נוצט אן אלקאהאל באזירטע האנט סאניטייזער אויב ס'איז נישטא קיין זייף און  

ע ערטער כסדר; מיידט אויס אנרירן אייער פנים מיט אנגערירטע פלאכ-וואסער; רייניגט אפט
 אומגעוואשענע הענט; און פארדעקט אייער הוסט אדער ניס מיט אייער ארבל, נישט אייערע הענט. 

 
 צווישן איינוואוינער און פערסאנאל  19פעלער פון קאוויד  

  19יכע פעלער פון קאוויד  פאר אינפארמאציע איבער געזונט סקרינינגס און וויאזוי צו האנדלען מיט מעגל
What Employers Need to  19 Cases in the Workplace:-COVIDצווישן הויז פערסאנאל, זעהט "

Know"   פעלער אין די ארבעטספלאץ: וואס ארבעטסגעבער דארפן וויסן). 19(קאוויד 
 

  אדער זענען געווארן אויסגעשטעלט? 19וואס איז אויב די הויז פערסאנאל האבן קאוויד 
דערמאנט די פערסאנאל צו בלייבן אינדערהיים אויב זיי האבן סימפטאמען אדער טעסטן פאזיטיוו פאר קאוויד 

רייזע   NYS, אדער זענען מחוייב צו זיין אין  19, זענען לעצטנס געווען אויסגעשטעלט צו איינעם מיט קאוויד 19
באט אן באצאלטע קרענקאורלויב און בייגעוודיגע אורלויב פאליסיס צו פארזיכערן אז די פערסאנאל  .קוואראנטין

קלערט איבער צו טרעפן רעזערוו פערסאנאל אדער פרעגן   בלייבן אינדערהיים לויט ווי עס נייטיגט זיך.
 ווי אפפירן פעקלעך און רוטינע רייניגן און דיסאינפעקטירן. איינוואוינער וואלענטירס צו העלפן מיט ארבעט, אזוי

מאכט זיכער צו גיבן פאר סיי וועלכע צייטווייליגע ארבייטער אנווייזונגען איבער פיזישע דערווייטערונג, פנים 
  זיכערהייט באווארענונגען. 19צודעקן, און אנדערע קאוויד 

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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ליק העלט באאמטע אויב זיי ווערן געוואר אז איינע פון די  זאל די הויז פארוואלטונג לאזן וויסן די פוב
  ?19איינוואוינערס האט קאוויד 

, איז נישט נייטיג דאס איבערצוגעבן פאר העלט 19ניין. אויב איר ווערט געוואר אז אן איינוואוינער האט קאוויד  
  באאמטע.

 
איינוואוינערס אויב אן איינוואוינער איז קראנק אדער  וועט די שטאט לאזן וויסן די הויז אייגנטימער אדער די 

  ?19טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד  
העלט דעפארטמענט וועט נישט צו וויסן טון די הויז אייגנטימערס אדער אנדערע איינוואוינער אויב  NYCניין. דער 

וועט פרובירן   NYC Test & Trace Corpsדער  .19אן איינוואוינער איז קראנק אדער טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 
צו אידענטיפיצירן נאנטע קאנטאקטס    19אינטערוויוען אלע מענטשן וואס זענען דיאגנאזירט געווארן מיט קאוויד 

יב די הויז פערסאנאל אדער איינוואוינערס זענען אידענטיפיצירט אלץ או וואס זענען מעגליך אויסגעשטעלט.
 NYC Test & Trace Corpsמעגליכע נאנטע קאנטאקטס, וועלן זיי ווערן גערופן פון די טעסט און טרעק קארפ.  

 
  פיזישע דערווייטערונג און פנים צודעקן

  דערווייטערונג ביי דער ארבעט?צי דארפן הויז פערסאנאל פראקטיצירן פיזישע 
פיס אוועק פון אנדערע ווען   6יא, הויז פערסאנאל מוזן פראקטיצירן פיזישע דערווייטערונג, ווי אויך שטיין 

צו פארמיידן ארומזאמלען, באגרעניצט די נומער מענטשן ערלויבט אין עלעווייטערס און אנדערע  מעגליך.
מוטיגט מענטשן צו זיין אין דעם עלעווייטער  שצימער) אין דער זעלבער צייט.בשותפות'דיגע ערטער (אזוי ווי א ווע

  נאר מיט אייגענע מענטשן, נעמען די טרעפ אדער ווארטן פארן נעקסטן עלעווייטער.
 

  צי זענען הויז פערסאנאל געפאדערט צו טראגן פנים צודעקן ביי דער ארבעט?
פיס אוועק צווישן זיך און   6צודעקן אויב זיי קענען זיך נישט האלטן כאטש די הויז פערסאנאל מוזן טראגן פנים 

איר   פיס. 6פערסאנאל מיטגלידער זאלן האבן גרייט א פנים צודעק אויב איינער קומט צו ווייניגער ווי  אנדערע.
  .פיס 6מעגט פארלאנגען פון פערסאנאל צו אנטוהן פנים צודעקן אפילו ווען מ'קען זיין אפגערוקט 

 
 נעמט אין באטראכט די פאלגנדע זאכן ווען איר וועלט אויס א פנים צודעק: 

טוט אן א פנים צודעק וואס שטייט גוט צוגעדרוקט צו אייער פנים און דעקט איבער אייער נאז און מויל,   •
  אן זיך אראפגליטשן.

ד עס לאזט אריבער  טוט נישט אן א פנים צודעק וואס האט א רער (ווַאלוו) צו ארויסאטעמען וויבאל  •
 אומפילטרירטע, ארויסגעאטעמטע לופט. 

נוצט א פנים צודעק מיט צוויי אדער דריי שיכטן פון שטארק צוזאמענגעוועבטע סחורה צו בעסער   •
 פארמיידן פון אומפילטרירטע לופט פון אריבערגיין. 

קע) קען צושטעלן נאך אנטוהן צוויי פנים צודעקן (א סחורה'נע פנים צודעק איבער א דיסּפָאוזעבעל מאס •
מער שוץ דורכן פארמערן די צאל שיכטן פון די סחורה און מאכן אז עס זאל זיין בעסער צוגעדריקט אויף  

 How to Wear Two Faceהעלט דעּפארטמענט'ס אנווייזונגען אויף "  NYCזעהט דער  אייער פנים.
Coverings.(וויאזוי אנצוטוהן צוויי פנים צודעקן) "   ארבייטער קענען נעמען אין באטראכט צו נוצן א

 מאסקע. KN95בעסערע סארט מאסקע, ווי למשל א 
  

פאר מער אינפארמאציע איבער פנים צודעקן, אריינרעכענענדיג וועלכע סארטן פנים צודעקן זענען גוט, באזוכט 
nyc.gov/health/coronavirus   און זוכט"FAQ Face Coverings .(פנים צודעקן אפט געפרעגטע פראגן) "  

 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-outdoor-activity.pdf
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
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
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  צי זענען הויז איינוואוינער און געסט מחוייב צו טראגן פנים צודעקן?
פנים צודעקן ווען זיי זענען  הויז איינוואוינער און געסט זאלן זיין מחוייב אדער ווערן שטארק געמוטיגט צו טראגן 

יעדער  אינדערויסן פון זייער וואוינונג, אזוי ווי קארידארן, לאביס, וועשצימערן, עלעווייטערס און טרעפנצימערן.
פיס (חוץ פון קינדער אונטער  6מוז טראגן א פנים צודעק אינדערויסן פון שטוב אויב מ'קען זיך נישט דערווייטערן 

  נטשן וואס קענען נישט מעדיציניש טאלערירן א פנים צודעק).צוויי יאר אלט און מע
 

  צי דארף די הויז פארוואלטונג צושטעלן פנים צודעקן פאר די הויז פערסאנאל?
די הויז פארוואלטונג מוז צושטעלן פנים צודעקן אומזיסט צו די הויז פערסאנאל און מאכן זיכער צו האלטן  יא.

טונג קען ערלויבן פערסאנאל צו ברענגען און טראגן זייער אייגענע פנים צודעקן די פארוואל גענוג פארזארגונג.
  אויב די פנים צודעקן שטימט מיט די מינימום סטאנדארטן. 

 
פיס פיזישע דערווייטערונג צווישן זיי   6אויב דער הויז פערסאנאל טראגן פנים צודעקן, צי דארפן זיי אנהאלטן  

  און אנדערע?
די הויז פערסאנאל מוזן זיך דערווייטערן   ון פנים צודעקן פארטרעט נישט פיזישע דערווייטערונג.דער באניץ פ יא.

  פיס אוועק פון אנדערע ווען מעגליך. 6כאטש 
 

  הענט היגיענע און רייניגונג פראטאקאלן 
פארשפרייטן געזונטע הענט  וואס קענען הויז אייגנטימער, פארוואלטערס און אויפהאלטונג פערסאנאל טון צו 

  היגיענע?
מאכט זיכער אז די הענט וואשטישן אין בשותפותדיגע ערטער האבן ריינע קראנוואסער, זייף און   •

  איינמאליגע האנטעכער צו יעדער צייט.
אלקאהאל אין    60%שטעלט צו אלקאהאל באזירטע הענט סאניטייזערס וואס האבן כאטש  •

ל, לאביס, באדעצימערן, אריינגאנגען און ארויסגאנגען, און  בשותפות'דיגע ערטער ( ווי למש
  עלעווייטערס) און פאר פערסאנאל צו מוטיגן געזונטע הענט היגיענע צווישן די הויז איינוואוינער.

באזוכט   וואשן אין באדעצימערן און אנדערע בשותפותדיגע ערטער.-הענגט אויף פלאקאטן פון הענט •
nyc.gov/health/coronavirus " און זוכטPosters and Flyers (שילדן און פאמפלעטן) צו טרעפן די "

"Wash Your Hands Poster for Adults  (וואשט אייערע הענט שילד פאר ערוואקסענע), צו "
  באקומען אין עטליכע שפראכן.

 
ווי אפט זאלן הויז פערסאנאל רייניגן בשותפותדיגע ערטער, אזוי ווי דער לאבי, בשותפותדיגע באדעצימערן  

  אדער וועשצימערן?
 רייניגן רעגולער און דיסאינפעקטירן כאטש יעדן טאג.די הויז אויפהאלטונג פערסאנאל זאלן  •

o  בשותפותדיגע זאכן (אזוי ווי כלים) און אפט אנגערירטע ערטער (אזוי ווי קליאמקעס, פארענטשעס
פון די טרעפ, עלעווייטער קנעפלעך, עלעקטרישע שאלטערס, אויפנאם טישלעך, האפער טירן פארן  

טראפיק ערטער  -פאסטקעסטלעך און אויסריכטונגען), אין הויכעמיסט, שטופ און שלעפ פלאטעס, 
און בשותפותדיגע ערטער (אזוי ווי באדעצימערן, לאביס, עלעווייטערס, וועשצימערן און 

 פאסטצימערן) זאלן ווערן גערייניגט און דיסאינפעקטירט אפטער. 
"  Health Care Settings-General Guidance for Cleaning and Disinfection for Nonזעהט " •

(כללות'דיגע אנווייזונגען פארן רייניגן און דיסאינפעקטן אין פלעצער וואס זענען נישט העלט קעיר) ביי  
nyc.gov/health/coronavirus  פאר מער אינפארמאציע איבער וויאזוי צו רייניגן און דיסאינפעקטן

 מעבל א.ד.ג., רייניגן 
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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  אלגעמיינע הויז אפעראציעס
נעמען צו שיצן די הויז  ווָאסער שריט קען איך  ?19קען דער ווענטילאציע סיסטעם איבערטראגן קאוויד 

  פערסאנאל און אנדערע?
דער לעצטער באווייז איז באגרעניצט און לייגט נישט פאר אז לופט וואס גייט אריין אין א ווענטינג סיסטעם וועט  

פונדעסטוועגן, שטארקע לופט פליסענישן אריבער ערטער פון עיר קאנדישן אפאראטן,   . 19איבערטראגן קאוויד 
  פיס. 6אדער בלאזערס (פערזענליכע אדער צימער בלאזערס) קען רוקן טראפלעך מער ווי לופט קאנאלן, 

 
  נעמט אן די שריט צו פארבעסערן ווענטילעישן, ווי עס דארף זיין פאר אייער פלאץ:

 ברענגט אריין לופט פון דערויסן צו פארמערן די לופט פליסיגקייט.  •
o  .עפענט פענסטער און טירן ווי ווייט מעגליך 

  שטעלט אריין  – מאכט זיכער אז אפענע פענסטער איז נישט קיין סכנה פון ארויספאלן
 היטערס לויט ווי מ'קען. -פענסטער

o בלאזערס און פענסטער בלאזערס צו שאפן ווענטילאציע. -נוצט סטעליע 
 פארמערט די טָאטַאלע לופטפליס צו פארנומענע ערטער אויב מעגליך  •

o  זיכער אז די עקסזָאסט בלאזערס אין באדעצימערן און קיכן אין דירות אויב עס זענען דא, מאכט
 פונקציענירן און ארבעטן מיטן בעסטן מעגליכקייט. 

o  ישאנינג (ד אויב א מעכאנישע הייצונג, ווענטילאציע אדער עיר קאנheating, ventilation and air 
conditioning, HVAC וויפיל דערויסנדיגע לופט וואס ) סיסטעם געפונט זיך דארט, טוט מאקסימיזרן

  פליסט צו די ערטער, מיט נעמען אין חשבון אנצוהאלטן באקוועמע אינעווייניגסטע טעמפעראטור.
o אויב שייך, שאלטערט אויס די ווענטילאציע קאנטראל קנעפל )demand-control ventilation, 

DCV( צושטעל לויטן   אפשטעלן די לופט, וואס טוט אויטאמאטיש קאנטראלירן און קען מעגליך
  טעמפעראטור, באוואוינונג אדער אנדערע אינעווייניגע אומשטאנדן.

o  אויב מ'קען נישט באקומען גענוג פרישע לופט אין שטוב אריין, טראכט פון נוצן אHEPA  לופט
לופט פארמיידט פון נוצן  לויטערער אדער א לופט רייניגער וואס פאסט צו צום גרייס פון צימער.

פאר   אדער אנדערע כימישע אויפרייצערס אין דער לופט אריין.ָאוזָאון לויטערעס וואס גיט ארויס 
  EPA Information About Ozone Generators" )EPA"מער אינפארמאציע, זעהט 

 .אינפארמאציע וועגן ָאוזָאון גענעראטערארס)
 סיסטעם, פילטערט די לופט צו העלפן צוציען די ווירוס שטייבעלעך.  HVACאויב דאס הויז האט אן  •

o   פארבעסערט די צענטראלע לופט פילטערירונג ווי ווייט מעגליך אן ממשות'דיג רעדוצירן די לופט
 ן רעקאמענדירט ווען מעגליך. פילטערס זענע 14אדער   MERV 13 פלייץ.

o  קוקט אדורך די פילטער האלטערס און קאנטן צו פארזיכערן אז דער פילטער איז גוט ארייגעפאסט
  און זוכט ווי אזוי צו פארמינערן פילטער שונטירונג.

 Centers for Diseaseבאזוכט די צענטערס פאר קראנקייטן קאנטראלירונג און פארמיידונג ( •
revention, CDCControl and P " צו זעהן וועגן (Improving Ventilation in Your Home "

" (ווענטילאציע אין  Ventilation in Buildings(פארבעסערן ווענטילאציע אין אייער היים) און "
הייזער) פאר מער אינפארמאציע אויף וויאזוי צו פארמיידן פון ווירוס שטייבלעך פון זיך אנזאמלען אין  

ופט רייניגער אדער פילטעראציע איז נישט גענוג צו באשיצן  באמערקט אז פאר זיך אליין, ל די לופט. 
פיר זאכן צו האלט ווייטער אן די  .19מענטשן פון ווערן אויסגעשטעלט צום ווירוס וואס איז גורם קאוויד 

ווען באניצט  וואס ווערט דערמאנט אין אנהייב פון דעם דאקומענט. פארשפרייטונג 19פארמיידן קאוויד  
אקציעס און נאך אנדערע בעסטע פירעכצער, קען פילטראציע זיין טייל פון א פלאן צו   צוזאמען מיט די

  העלפן פארמיידן ווירוס טראפלעך פון זיך אנזאמלען אין אינעווייניגסטע לופט.
 

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
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  צי קען זיך דער ווירוס פארשפרייטן דורך שווימבאסיינען און הייסע בעדער?
 פארשפרייט זיך צו מענטשן דורך שווימבאסיינען און הייסע בעדער. 19קאוויד עס איז נישט דא קיין באווייז אז 

ריכטיג אפערירט, אויפגעהאלטן און דיסאינפעקטירט (אזוי ווי מיט קלארין און בראמין) פון שווימבאסיינען און 
 Guidance forזעהט " . 19הייסע בעדער דארף צו אנולירן אדער מבטל זיין דעם ווירוס וואס ברענגט קאוויד 

Pool Operators .(אנווייזונגען פאר שווימבאסיין אפערירער) " 
 

  ריס) ווערן באהאנדילט אנדערש?צי זאלן הויז דעליוועריס (אזוי ווי פעקלעך און עסנווארג דעליווע
הויז איינוואוינערס (פערסאנאל און איינוואוינערס) זאלן אנהאלטן פיזישע דערווייטערונג ווען באקומען פעקלעך, 

אין א גרויסע בנין פון איינוואוינערס ווי פעקלעך ווערן איבערגעלאזט  פאסט, און אריינגיין אדער ארויסגיין פון בנין.
לאבי, קענען די הויז פערסאנאל פרובירן העלפן די איינוואוינער דורך איבערלאזן דעליוועריס ביי די טיר פון אינעם 

  זייערע דירות.
 

טייל דעליווערי סערוויסעס (למשל, אובער איטס, פרעשדירעקט און אמאזון) האבן אויך אן אנליין אפטייל פאר  
צולייגן מער אינפארמאציע און בעטן, למשל, אז די פעקלעך  ''ספעציעלע אינסטרוקציעס'' ווי מענטשן קענען

זאלן ווערן אראפגעלייגט ביי זייער טיר, אדער זיי זאלן טעקסטן אדער רופן און לאזן די פעקלעך ביי דער טיר כדי צו  
לע לאזט די איינוואוינער וויסן פאר ספעציע מינימוזירן מענטש צו מענטש קאנטאקט און אנרירן פלאכע ערטער.

אנווייזונגען זיי זאלן צולייגן ווען זיי באשטעלן אין א רעסטאוראנט און אנדערע צושטעל סערוויסעס צו מוטיגן 
 פיזישע דערווייטערונג און מינימוזירן קאנטאקט מיט אנדערע. 

 
  וואס זאלן די איינוואוינער טון אויב ס'איז דא א פייער אלארם אין דעם בנין?

זאלן אויספאלגן דעם בנין'ס געוויינליכע פראטאקאלן אויב ס'איז דא א פייער אלארם, און  די הויז איינוואוינער 
פייער און בילדינג קאודס זאלן ווייטער ווערן  פייער פארזיכערונג זאל נישט ווערן געשטעלט אין א געפאר.
  6זיך צו דערווייטערן כאטש  מוטיגט די איינוואוינער אויסגעפאלגט און פייער טירן זאלן נישט ווערן געהאלטן אפן.

  פיס אוועק איינער פון צווייטן ווען זיי גייען ארויס פון הויז אויף אזא אופן.
 

  וואס איז אויב מ'דארף פארריכטן איינע פון די וואוינונגען (למשל, אינסטאלאציע אדער באדינונגען)?
ווי געזונטע הענט היגיענע, און אנגיין מיט פיזישע  די איינוואוינער פון הויז זאלן פאלגן פארהיטונגס אקציעס, אזוי 

די  איינוואוינער און ארבעטער מוזן אויך טראגן פנים צודעקן. דערווייטערונ, בשעת די ארבעט ווערט געמאכט.
ארבעטער זאלן בעטן די איינוואוינער צו שטיין אין אן אנדער טייל פון זייער וואוינונג ווי דער ארבעט ווערט 

 Generalרייניגט און דיסאינפעקט פלעצער וואו מ'ארבעט דערנאך (זעהט " ווי ווייט מעגליך.געמאכט, 
Health Care Settings-Guidance for Cleaning and Disinfection for Non  כללות'דיגע אנווייזונגען פאר] "

פאר מער   nyc.gov/health/coronavirusזענען נישט העלט קעיר] ביי רייניגען און דיסאינפעקטן פלעצער וואס 
  אינפארמאציע וועגן וויאזוי צו רייניגן און דיסאינפעקטן פלעצער).

 
לייבן געזונט און  ווי נאך קענען אייגנטימערס פון הייזער און פארוואלטערס העלפן די איינוואוינערס ב 

  פארמינערן די געפילן פון זיין אפגעזונדערט אין דער צייט?
אויב די הויז פערסאנאל קענען, זאלן זיי רופן די איינוואוינער דורכן טעלעפאן אדער טעקסטן (נישט פערזענליך), 

 ספעציעל עלטערע מענטשן און אנדערע וואס קענען דארפן האבן מער הילף.
 

 רעסורסן 
און   nyc.gov/health/coronavirus, באזוכט 19פאר מער אינפארמאציע וועגן קאוויד  •

.cdc.gov/covid19 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
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
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.cdc.gov/covid19
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אלע ניו יארקער, נישט  העלט + שפיטעלער נעמט אן  NYCאויב איר דארפט א העלט קעיר פראוויידער,  •
באזוכט   קוקנדיג אויף אימיגראציע סטאטוס אדער די מעגליכקייט צו באצאלן.

nychealthandhospitals.org  פאר מער אינפארמאציע און צו זוכן א העלט קעיר פראוויידער, אדער
  .311אדער   844-692-4692 רופט

אסאך   טעסטינג ארט נעבן אייך. 19צו טרעפן א קאוויד   311אדער רופט  nyc.gov/covidtestבאזוכט  •
 ערטער געבן אומזיסטע טעסטן. 

 
 3.10.21  העלט דעּפַארטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקָאמענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך. NYCדי  

http://www.nychealthandhospitals.org/
http://nyc.gov/covidtest
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