






























Πώς φροντίζετε τον εαυτό σας και άλλους στο σπίτι

Κρατήστε απόσταση.
• Μην επιτρέπετε επισκέπτες.
• Μείνετε 2 μέτρα μακριά από άλλα άτομα.
• Να κοιμόσαστε με το κεφάλι σας δίπλα από τα πόδια του 
άλλου ατόμου εάν μοιράζεστε το κρεβάτι σας με άρρωστο 
άτομο, ή κοιμηθείτε στον καναπέ.
• Κρατήστε τα άρρωστα άτομα μακριά από άτομα που 
κινδυνεύουν από σοβαρές ασθένειες.

Εάν εσείς ή κάποιο άτομο με το οποίο 
συγκατοικείτε είναι άρρωστο:

Διατηρήστε την καθαριότητα.
• Πετάξτε τα χαρτομάντηλα στα σκουπίδια αμέσως μετά τη χρήση.
• Πλένετε τα χέρια σας συχνά, και ειδικά αφότου βήξετε ή 
φταρνιστείτε.
• Να καθαρίζετε τις επιφάνειες συχνά.
• Πλένετε τις πετσέτες, τα σεντόνια και τα ρούχα στο πρόγραμμα 
με το πιο ζεστό νερό με απορρυπαντικό, και στεγνώστε τα πλήρως.
• Μην χρησιμοποιείτε τα ίδια μαχαιροπήρουνα με άλλα άτομα, και 
να τα πλένετε μετά από κάθε χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιβράδυνση της 
εξάπλωσης του COVID-19, δείτε το on.nyc.gov/coronavirus.

Να καλύπτεστε.
• Να καλύπτετε την μύτη και το στόμα σας με κάλυμμα 
προσώπου όταν βρίσκεστε εντός 2 μέτρων από άλλο άτομο.
• Να βήχετε ή να φταρνίζεστε σε χαρτομάντηλο ή στην εσωτερική 
επιφάνεια του αγκώνα σας.



Πότε πρέπει να κάνετε τεστ για 
τον ιό COVID-19
Πρέπει να κάνετε τεστ για τον ιό COVID-19 εάν:

• Έχετε συμπτώματα του COVID-19, ανεξάρτητα 
από την ηλικία, τις χρόνιες παθήσεις ή το επάγγελμα

• Ήρθατε σε στενή επαφή με άτομο επιβεβαιωμένο 
ότι έχει COVID-19, ανεξάρτητα από το εάν έχετε 
συμπτώματα

• Εργάζεστε σε μέρος με συναθροίσεις (όπως 
ένα γηροκομείο, καταφύγιο ή ίδρυμα φροντίδας 
ενηλίκων), ανεξάρτητα από το εάν έχετε συμπτώματα

Για να βρείτε ένα κέντρο 
εξετάσεων στην περιοχή σας,
δείτε το nyc.gov/covidtest.



www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

Βρείτε πληροφορίες και πηγές που θα 
βοηθήσουν εσάς ή άλλο αγαπημένο 
σας άτομο που βιώνει βία σε ραντεβού, 
ενδοοικογενειακή ή με βάση το φύλο. 
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