
    

 
 

 םייהרעדניא גניטסעט 19-דיוואק
 

  .ןטונימ עטלייצעג ןיא ןטאטלוזער יד ןעמוקאב ןוא טסעט 19-דיוואק א ןריפכרוד וצ ןיילא ךייא ןביולרע סטסעט םייה 19-דיוואק
 

 טסעט םייה א ןעמענ ןראפ סּפיט
  .טסעט יד ןריפכרוד ןראפעב סואעדיוו גנוזייוונא עכלעוו ייס טקוק ןוא ןעגנוזייוונא יד ךרוד גיטכיזראפ טנעייל •
 ריא ואוו ךאלפרעביוא יד טריטקעפניאסיד ןוא רעסאוו ןוא ףייז טימ טנעה ערעייא טשאוו ,טסעט יד ןכאמ ןכאנ ןוא ןראפעב •

 .טסעט יד טמענ
 ןטאטלוזער .ןעגנוזייוונא טסעט יד ףיוא טייטש סע יוו טייצ ךאס יוזא ןעגנאגעגרעבירא זיא סע ךאנ ןטאטלוזער יד טנעייל •

 .גיטכיר טשינ ןייז ןענעק טייטש סאוו טייצ יד ךאנ רעדא ראפעב טנעיילעג ןרעוו סאוו
 רעדא ןראוועג טגידעשעג ןענעז סאוו טסעט יד ןופ ןלייט טשינ טצונ .ןופרעד ןלייט רעדא סטיק טסעט יד רעביא טשינ טצונ •

 .רילאק טשיוטעג ןבאה
 

 :ןטאטלוזער טסעט יד ןשטייטפא
 רעדא ןראוועג טקעטשעגנא סנטצעל ראנ טנעז ריא ביוא 19-דיוואק ןפאכפיוא וצ ןטכיזסיוא ערענעלק ןבאה סטסעט םייה •

 טאה ריא ןעוו טייצ יד ןיא וליפא טאטלוזער טסעט עוויטאגענ א וצ ןריפ ןעק סאד .ןעמאטפמיס ענייק טשינ טאה ריא ביוא
 .19-דיוואק

 :וויטיזאפ זיא טסעט רעייא ביוא •
o סטסעט ךאנ ןכאמ וצ סיוא טשינ טלהעפ סע .19-דיוואק ךילניישראוו טאה ריא. 
o ךאנ גאט יד זיא גאט עטשרע יד( געט עלופ ףניפ סנטסגינייוו םוצ ראפ )ןעשיעלאסייא ןיא( םייהרעדניא טביילב 

 19-דיוואק רעייא ךאנ גאט יד — ןעמאטפמיס ענייק טשינ טאה ריא ביוא רעדא ןא ךיז ןביוה ןעמאטפמיס יד
  גנודיימראפ ןוא לארטנאק טייקנארק ראפ רעטנעצ יד ןופ ןעגנוזייוונא יד סיוא טגלאפ .)טסעט
)Centers for Disease Control and Prevention( )ףיוא טכילטנפעראפ bit.ly/cdc-covid-isolation( רעביא 
 ערעדנא יד רעטנוא טמענ ןוא ערעדנא םורא עקסאמ םינפ א טגארט .ןעשיעלאסייא ןופ ןייגסיורא טנעק ריא ןעוו

 עטנעאנ ןיא ךייא טימ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ןשטנעמ ראפ ןסיוו טזאל .געט 10 ראפ טירש סגנונעראוואב
 ראפ 212-268-4319 טפור רעדא ראטקאד רעייא טימ ךייא טדניבראפ .ןטסעט ךיז ןלאז ייז ידכ גנוריראב
  .סעיצפא גנולדנאהאב

 :ריא ןוא וויטאגענ זיא טסעט רעייא ביוא •
o העש 48 ךאנ לאמאכאנ ךיז טסעט ןוא ןעשיעלאסייא ןיא טביילב ,ןעמאטפמיס 19-דיוואק טאה 
o וצ ןראוועג טלעטשעגסיוא טנעז ריא זא טכארט ריא רעבא ןעמאטפמיס 19-דיוואק ענייק טשינ טאה  

 טסעט ןאד ,וויטאגענ קירוצ ךיוא טמוק טסעט עטייווצ רעייא ביוא .העש 48 ךאנ לאמאכאנ ךיז טסעט ,19-דיוואק
 .)סטסעט יירד ןופ לכה ךס א ראפ( העש 48 ךאנ לאמאכאנ ךיז

 .עמריפ עבלעז יד ןופ סטסעט ןצונ טשינ ריא טפראד ,סטסעט ערערעמ טכאמ ריא ןעוו •
 ןייגניירא טלאז ריא ןוא 19-דיוואק ךילניישראוו ריא טאה ,וויטיזאפ ןענעז סטסעט עדנגלאפכאנ ערעייא ןופ עכלעוו ייס ביוא •

 ,19-דיוואק אי ךילגעמ טאה ריא זא טכארט ריא רעבא וויטאגענ ןטסעט וצ ראפ טצעז ריא ביוא .ןעשיעלאסייא ןיא
  .טסעט )PCR( עראלוקעלאמ א טכאמ רעדא ראטקאד רעייא טימ ךיז טדניבראפ

 
 רעמ ןענרעל וצ ואוו רעצעלפ ךאנ

 טכוזאב ,19-דיוואק טאה ריא ביוא ערעדנא ןוא ןיילא ךיז ןצישאב וצ יוזאיוו רעביא עיצאמראפניא ראפ •
nyc.gov/health/coronavirus ףיוא טקורד ןוא "When You Are Sick" )קנארק טנעז ריא ןעוו(. 

 ןעגנולדנאהאב .nyc.gov/health/covidtreatments טכוזאב ,ןעגנולדנאהאב 19-דיוואק רעביא עיצאמראפניא ראפ •
 ריא ביוא ראטקאד רעייא טימ ןדניבראפ דלאב ךיז ריא טלאז ראפרעד ןוא ,ןא ייז טביוה ריא רעלענש ץלא רעסעב ןטעברא
 .וויטיזאפ טסעט
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 טכוזאב ,19-דיוואק טאה דניק רעייא רעדא ריא ביוא )וויל קיס( ביולרוא טייהקנארק רעביא עיצאמראפניא ראפ •
paidfamilyleave.ny.gov/covid19. 

 טכוזאב – טסיזמוא ןענעז עכלעוו ןופ עליפ – ץאלפ גניטסעט 19-דיוואק א ןפערט וצ •
nyc.gov/covidtest. טכוזאב ,סטסעט םייה עטסיזמוא ןעמוקאב וצ ואוו רעצעלפ ראפ 

nyc.gov/coronavirus ףיוא טקורד ןוא "Get Tested" )ךיז טסעט(. 
 ןזייוו סאוו סואעדיוו וצ סקניל גידנענעכערניירא ,גניטסעט 19-דיוואק רעביא עיצאמראפניא רעמ ראפ •
 .דואק QR יד טנעקס רעדא nyc.gov/health/testingtips טכוזאב ,סטסעט םייה ןכאמ וצ יוזאיוו
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