וואס איר דארפט וויסן וועגן ניו יארק סטעיט לאקאליזירטע זאנע באגרעניצונגען
קאוויד  19טוט זיך נאך אלץ פארשפרייטן אין ניו יאק סיטי ) (NYCבנוגע פארמערונגען אין קאמיוניטי איבערפירונג אין
געוויסע געגנטער .דער ניו יארק סטעיטס ) (NYSהויפן אקציע איניציאטיוו פאדערט באגרעניצונגען אין זאנעס
אידענטיפיצירט דורכן סטעיט צו האבן פארמערטע איבערטראגונגען .זאנעס קענען זיין רויט ,אראנדזש ,אדער געל און יעדע
פארב האט אנדערע באגרענעצונגען .צו טרעפן אייער זאנע באזוכט .nyc.gov/covidzone :ביטע קוקט כסדר נאך דאס
וועבזייטל פאר די לעצטע דעזיגנאציעס .פאר מער אינפארמאציע וועגן די הויפן אקציע איניציאטיוו,
באזוכט דעם  NYSוועבזייטל.
רויטע זאנע
סקולס
אלע  NYCפאבליק און נישט-פאבליק און טשארטער סקולס מוזן זיך פארמאכן און צוריקגיין לערנען פון דערווייטנס .סקולס
קענען זיך צוריק עפענען אויב זיי וועלן צושטעלן געוויסע פאדערונגען .זעט דא פאר מער אינפארמאציע וועגן נישט-פובליק
סקולס און דא וועגן פובליק סקולס.
ביזנעסעס
אלע נישט נייטיגע ביזנעסעס ווערן געפאדערט צו זיין פארמאכט .נאר נייטיגע בינעסעס וואס זענען דעזיגנירט דורך ניו
יארק סטעיט עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט קארפארעישן קענען בלייבן אפן.
עסנווארג סערוויס עסטאבלישמענטס
רעסטאראנטס ,בארס ,קאפעס און אנדער עסן סערוויסעס קענען צושטעלן ארויסצונעמען און דעליווערי סערוויסעס .עס
איז נישט ערלויבט אינעווייניג אדער אינדערויסן צו עסן.
בתי תפילה
בתי תפילה קענען בלייבן אפן  50%מאקסימום ארייננעם.
פארזאמלונגען
נישט-נייטיגע פארזאמלונגען סיי וועלכן גרייס איז פארבאטן און מוז ווערן אפגעשטופט אדער בטל געמאכט .וועלכער
מענטש וואס וועט דערמוטיגן ,רעקלאמירן אדער ארגאניזירן מאסן פארזאמלונגען קען ווערן געשטראפט ביז  15,000$א
טאג.
אראנדזש זאנע
סקולס
אלע  NYCפאבליק און נישט-פאבליק און טשארטער סקולס מוזן זיך פארמאכן און צוריקגיין לערנען פון דערווייטנס .סקולס
קענען זיך צוריק עפענען אויב זיי וועלן צושטעלן געוויסע פאדערונגען .זעט דא פאר מער אינפארמאציע וועגן נישט-פובליק
סקולס און דא פאר פובליק סקולס.
ביזנעסעס
ביזנעסעס ,פאר וועלכע ס'איז דא א גרעסערע ריזיקע פאר קאוויד  19אריבערטראג ווי אויך דזשימס ,געזונט צענטערס ,און
פערזענליכע קעיר סערוויסעס) ,אזוי ווי שערערס ,האר סאלאנען ,ספאס ,טאטו און לעכערן זאלן ,נעגל טעכניקער ,און נעגל
סאלאנען ,קאסמאטעלאגן ,עסטעטיקערס ,לעזער אפהארן ,און עלעקטראלעסיס סערוויסעס( מוזן זיין פארמאכט.
עסנווארג סערוויס עסטאבלישמענטס
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רעסטאראנטן ,בארס ,קאפעס ,און אנדער עסנווארג סערוויס עסטאבלישמענטס קענען צושטעלן עסן אינדערויסן,
ארויסנעמען און דעליווערי סערוויסעס אליין .עס טארן נישט זיין מער ווי פיר מענטשן ביי א טיש .אינעווייניג עסן איז נישט
ערלויבט.
בתי תפילה
בתי תפילה קענען בלייבן אפן ביי  50%מאקסימום ארייננעם.
פארזאמלונגען
נישט-נייטיגע אינעווייניגע און אויסנווייניגע פארזאמלונגען מוזן זיין באגרעניצט פון נישט מער ווי  10מענטשן .וועלכער
מענטש וואס וועט דערמוטיגן ,רעקלאמירן אדער ארגאניזירן מאסן פארזאמלונגען קען ווערן געשטראפט ביז  15,000$א
טאג.
געלע זאנע
סקולס
 NYCנישט-פובליק און טשארטער סקולס קענען בלייבן אפן אויב די  NYSפאדערונגען ווערן ערפילט .אלע פובליק סקולס
פארשפארט אבער קענען זיך צוריק אויפעפענען ווען זיי שטעלן צו געוויסע פאדערונגען .זעט דא פאר מער אינפארמאציע
וועגן נישט-פובליק סקולס און דא פאר פובליק סקולס
ביזנעסעס
אלע ביזנעסעס קענען בלייבן אפן אבער מוזן אויספאלגן קאוויד  19פאדערונגען אין זייער סעקטאר.
עסנווארג סערוויס עסטאבלישמענטס
אינעווייניג און אויסנווייניג איז ערלויבט .עס טארן נישט זיין מער ווי פיר מענטשן מאקסימום ביי א טיש.
בתי תפילה
בתי תפילה קענען בלייבן אפן ביז  50%מאקסימום ארייננעם.
פארזאמלונגען
נישט-נייטיגע אינעווייניגע און אינדערויסנדיגע פארזאמלונגען מוז זיין באגרעניצט צו  25מענטשן .וועלכער מענטש וואס
וועט דערמוטיגן ,רעקלאמירן אדער ארגאניזירן מאסן פארזאמלונגען קען ווערן געשטראפט ביז  15,000$א טאג
אלע זאנען
אלע ניו יארקער קענען אננעמען לייכטע שריט צו העלפן פארמיידן די פארשפרייטונג פון קאוודי .19
•
•
•
•
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בלייבט אינדערהיים :בלייבט אינדערהיים ,אויב איר זענט קראנק ,פילט זיך נישט גוט אדער האט געטעסט
פאזיטיוו פאר קאוויד  ,19זענט געווען אין נאנטן קאנטאקט מיט איינעם וואס האט קאוויד  19אדער זענט
ארומגעפארן .איר קענט פארלאזן די שטוב פאר נייטיגע מעדיצינישע קעיר און נייטיגע גענג.
פיזישע דערווייטערונג :שטייט כאטש  6פיס אוועק פון אנדערע ,אפילו ווען איר טראגט א פנים-צודעק .גייט נישט
צו קיין גרויסע פארזאמלונגען ,ספעציעל אינעווייניג.
טראגט א פנים-צודעק :באשיצט יענע ארום אייך .איר קענט זיין אנשטעקיק אָ ן האבן סימפטאמען און
פארשפרייטן דעם קרענק ווען איר הוסט ,ניסט רעדט אדער אטעמט .ווען אנגעטאן ריכטיג )צוגעדעקט ביידע אייער
נאז און מויל( ,טוען פנים-צודעקן רעדוצירן די פארשפרייטונג פון קאוויד .19
פראקטיצירט געזונטע האנט היגיענע :וואשט אייער הענט אפט מיט זייף און וואסער אדער נוצט א האנט-
סאניטייזער אויב ס'איז נישטא קיין זייף און וואסער; רייניגט כסדר אפט אנגערירטע פלאכע ערטער; פארמיידט

•

אנרירן אייער פנים מיט אומגעוואשענע הענט; און פארדעקט אייער הוסטן און ניסן מיט אייערע ארעמס נישט
אייערע הענט.
ווערט געטעסט :צו טרעפן א קאוויד  19טעסט ארט לעבן אייך ,באזוכט  nyc.gov/covidtestאדער רופט
 .212-268-4319טעסטן ווערן צוגעשטעלט אומזיסט אין אסאך ערטער ,ווי אויך אין אלע ערטער וואס ווערט
געפירט דורך  NYCהעלט  +שפיטעלער און דער  NYCהעלט דעפארמענט.

פאר אלגעמיינע אינפארמאציע וועגן קאוויד  19באזוכט  .nyc.gov/health/coronavirusפאר אפדעיטס וועגן דעם
סטעיטס אפרוף ,באזוכט .coronavirus.health.ny.gov

ניו יארק סיטי קען מעגליך טוישן די רעקאמענדאציעס לויט ווי דער מצב פארלאנגט.
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