


























זָארגן פאר זיך און אנדערע אין דער היים

דערווַײטערט זיך.
• הָאט נישט קײן באזוכער.

• האלט זיך כָאטש 6 פוס (2 מעטער) פון אנדערע.
• שלָאפט מיטן קָאפ אין דער אנדערער ריכטונג פונעם קראנקן אױב איר 

שלָאפט אין דער זעלבער בעט, ָאדער שלָאפט אױף דער סָאפע.
• האלט קראנקע אפגעזונדערט פון די װָאס שטײען אין סכנה פון 

ערנסטע קרענק.

אױב איר ָאדער אן אנדערן בַײ אַײך אין דער היים איז קראנק׃

האלט אלצדינג רײן. 
• װארפט טישוס באלד אװעק אין מיסטקאסטן גלַײך נָאכן נוצן. 

• װאשט די הענט גאנץ ָאפט, באזונדערס װען איר הוסט ָאדער ניסט. 
• רײניקט ָאפט סורפעסעס. 

• װאשט האנטעכער, בעטגעװאנט און קלײדער מיט דער העכסטער 
טעמפעראטור אין װאשמאשין מיט זײף, און טריקענט זײ אױס אין גאנצן. 
• טיילט זיך נישט מיטן זעלבן געשיר װי אנדערע, און װאשט עס אויס נָאך 

יעדן באנוץ. 

פאר נָאך אינפָארמאציע וועגן אײנצױמען די פארשפרײטונג 
.on.nyc.gov/coronavirus באזוכט ,COVID-19 פון

דעקט זיך צו.
• באדעקט די נאז און דָאס מױל מיט א פנים–צודעק װען איר זענט 

נענטער װי 6 פוס (2 מעטער) צו אנדערע.
• באדעקט אײער הוסט ָאדער ניס מיט א טישו ָאדער דעם 

אינעװײניגסטן טײל פון דעם עלנבױגן.



 COVID-19 װען מע דארף נעמען א
טעסט

איר דארפט קריגן א COVID-19 טעסט אױב איר׃
האט COVID-19 סימפטָאמען, נישט קוקנדיק אויף 	 

עלטער, קרענקען אדער פרָאפעסיע
קומט אין נאנטער קָאנטאקט מיט עמיצן 	 

באשטעטיגט צו האבן COVID-19, צי מע הָאט 
סימפטָאמען צי נישט

ארבעט אין א גרופ–הײם )ווי א נורסינג הײם, 	 
שעלטער אדער אינסטיטוציע פאר ערװאקסענע(, 

צי מען הָאט סימפטָאמען צי נישט

צו טרעפן א טעסטינג פונקט נעבן אײך, 
.nyc.gov/covidtest באזוכט







www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

באקומט אינפארמאציע און ריסאורסעס 
צו העלפן אייך אדער אייערס א נאנטן וואס 

גייט דורך דעיטינג, דאמעסטיק, אדער 
דזשענדער-באזירטע געוואלדטאטן.
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