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 ,רעמייה ראפ סקאּפיקנאמ סיואכרוד ןעגנוזייוונא גניטקעפניאסיד ןוא גנוגינייר
 ןעגנוטכירנייא ערעדנא ןוא סלוקס ,רעצעלפסטעברא

 
 יד טימ גנוריראב ןיא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו םיצפח רעדא ןכאלפרעביוא ןרירנא ןכרוד ןטיירפשראפ ךיז ןעק סקאּפיקנאמ
 סיורא ןעמוק סאוו ןפארט עניילק ןעמעטאניירא ןכרוד רעדא ,סוריוו םעד טאה סאוו רענייא ןופ ןדנואוו רעדא גאלשסיוא
 .טייצ ערעגנעל א ראפ גנוריראב עטנעאנ ןיא ייז טימ ןעמוק ן'תעשב םענייא ןופ ןעמעטא םייב

 
 ראפ ןעגונזייוונא ראפ .ןעגנוטכירנייא ערעדנא ןוא סלוקס ,רעצעלפסטעברא ,רעמייה ראפ ןענעז ןעגנוזייוונא עדנגלאפ יד
 טקורד ןוא cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/infection-control.html טכוזאב ,רעצעלפ ריעק טלעה
 .)רעצעלפ ריעק טלעה ןיא עיצקעפניא ןרילארטנאק( "Infection Control in Healthcare Settings" ףיוא

 
  ןעגנוגינייר עכילטנעוועג ראפ טצעז

 
  .ןעגנוגינייר עכילטנעוועג ערעייא טימ ןא רעטייוו טייג

 
 ןייר טנעה יד טלאה

 
 ןוא רעבעגסטעברא .רעזייטינאס טנאה עטריזאב-לאהאקלא ןא טצונ רעדא רעסייוו ןוא ףייז טימ טפא טנעה ערעייא טשאוו

 ןוא סלעווַאט ריפאפ ,ףייז גונעג טימ אסכה תיב יד ןטלאה ןלאז ןעגנוטכירנייא ערעדנא ןוא סלוקס ןופ סרעשזדענעמ
  .רעזייטינאס טנאה עטריזאב-לאהאקלא

 
 לאפ סקאּפיקנאמ עטגיטעטשאב א ךאנ ןגינייר

 
 טאהעג ןבאה ייז( סקאּפיקנאמ ןבאה ייז זא ןראוועג טגיטעטשאב זיא סע סאוו רענייא ביוא סיוא ראנ טלהעפ גנוגינייר רעמ
 יד ןיא גנוטכירנייא רעדא לוקס ,ץאלפסטעברא ,םייה רעייא ןיא ןעוועג זיא )טאטלוזער טסעט סקאּפיקנאמ עוויטיזאפ א
 טכוזאב ,ןעמאטפמיס סקאּפיקנאמ רעביא עיצאמראפניא רעמ ראפ .ןעמאטפמיס טאהעג ןבאה ייז ןעוו טייצ

nyc.gov/monkeypox ףיוא טקורד ןוא "Symptoms" )ןעמאטפמיס(. 
 

 ןוא עליק ,עלעקנוט ןיא סרעדנוזאב( טייצ עגנאל א ראפ ןכאלפרעביוא ףיוא ןבעלרעביא ןעק סוריוו סקאּפיקנאמ רעד
 .)רעכוטנאה ןוא ךעלקנעב עכייוו ליפשייב םוצ יוו( ןכאלפרעביוא עכייוו ףיוא רעגנעל וליפא ךילגעמ ןוא )רעצעלפ ענעקורט
 ןוא גנוגינייר ןופ עטסיל יד ראפ .סוריוו סקאּפיקנאמ םעד ןגעק ןרעוו טצונעג ןענעק סטנעטקעפניאסיד עליפ
 רוטנעגא גנוצישאב עלאטנעמארייוונע ןטאטש עטגינייאראפ יד ןופ ןטקודארפ גניטקעפניאסיד
)U.S. Environmental Protection Agency’s, EPA( טכוזאב bit.ly/epa-disinfectants-list. 

 
 טסימ טימ ןייגאב ךיז רעדא ןגינייר ן'תעשב ןהוטנא וצ סאוו

 לעבעזואּפסיד ,טיוה רעייא רעביא ןצנאגניא ןקעד עכלעוו רעדיילק ןא טוט ,טסימ טימ ןייגאב ךיז רעדא ןגינייר ן'תעשב
  .זאנ ןוא ליומ רעייא רעביא טקעד סאוו עקסאמ ראטיעריּפסער KN95 רעדא N95 א ןוא ךושטנעה

 
 טסימ ןפראווקעווא
 א ןוא ,ןטסאק טסימ עלעיצעפס ,ענעגייא רעייז ןיא טסימ רעייז ןפראווקעווא ןלאז סקאּפיקנאמ ןבאה עכלעוו ןשטנעמ
 .ןרעוו טגיילעגניירא לאז לקעז טסימ
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 ןופ טסימ עלא ןגייל ןלאז םענראפ ןגיסעמלגער א ףיוא טסימ עשיניצידעמ טימ ךיז ןעייגאב סאוו רעצעלפסטעברא
 עשיניצידעמ עגיסעמלגער ערעייז טימ ןעמאזוצ ןפראווקעווא סע ןוא ןרעוו טלעיסעג ןעק סאוו לקעז טסימ א ןיא גנוגינייר
 גנוגינייר ןופ טסימ עלא ןגייל ןלאז סטימ עשיניצידעמ טימ ךילטנעוועג טשינ ךיז ןעייגאב עכלעוו רעצעלפסטעברא .טסימ
 עלא טימ ןפראווקעווא סע ןוא לקעז טסימ ןרעדנא ןא ןיא ןגיילניירא סע ,ןרעוו טלעיסעג ןעק סאוו לקעז טסימ א ןיא
  .טסימ ערעדנא

 
 סטנעטקעפניאסיד ןצונ ןראפעב ןגינייר
 טביוטש ןוא ףיוא טשינ טרעק .ןטיירפשראפ וצ ךיז ביוטש עגיקעטשנא ןופ ןדיימראפ וצ ידכ ןעלטימ גנוגינייר עסאנ טצונ
 .טייהרענעקורט ןכאלפרעביוא פא טשינ

 ןופ רעטלאש יד ןוא ךעלטנעה ריט ליפשייב םוצ יוו – םיצפח עטרירעגנא-טפא ןוא ןכאלפרעביוא ,דרע יד טגינייר •
 ןראפעב ,)ץומש ןוא דמאז ןעמענקעווא וצ( טנעשזדרעטיד רעדא רעסאוו ןוא ףייז טימ ,ךילטנורג – רעטקעל יד
  .סטנעטקעפניאסיד ןצונ

 וצ סע יוזאיוו טקודארפ גניטקעפניאסיד רעדא גנוגינייר יד ןופ לעביעל יד ףיוא ןעגנוזייוונא יד ךאנ גיבייא טגלאפ •
  .טייהרעמאזקריוו ןוא טייהרערעכיז ןצונ

 
 םיצפח ןוא ןכאלפרעביוא עטראה ןופ גניטקעפניאסיד
 ,אסכה תיב יד ןופ ךעלטנעה שָאלפ יד ,ךעלטנעה ריט ,סקסעד ,ןשיט ןיירא ןענעכער םיצפח ןוא ןכאלפרעביוא עטראה
 .גייצליפש ןוא סרעטלאש רעטקעל ,ןענארק

 ךאנ טגלאפ .םיצפח ןוא ןכאלפרעביוא עטראה ףיוא עטסיל ס'EPA יד ןופ סטנעטקעפניאסיד טימ ךיז טצונאב •
 .ןצונ וצ יוזאיוו ןוא ןשיוופא ןראפ ןטראוו וצ גנאל יוו ראפ ןעגנוזייוונא

 .רעצעלפ עטרעטפולעגסיוא טוג ןיא ןטקודארפ טצונ •
 .שטילב ןוא עינוָאמא סיוא טשינ לאמנייק טשימ .סטנעטקעפניאסיד סיוא טשינ טשימ •

 
 לבעמ ענעגיוצעגרעביא ןוא רעכעפעט ,ןכאלפרעביוא עכייוו

 ןענעז ןוא )סענעכאד ןוא סענעשיק ליפשייב םוצ יוו( ןרעוו ןשאוועג ןענעק עכלעוו םיצפח עכלעוו ייס טשאוו •
 ןשאוו וצ יוזאיוו רעביא עיצאמראפניא רעמ ראפ .סקאּפיקנאמ טאה סאוו םענייא ךרוד ןראוועג טצונעג ךילגעמ
 רעדא on.nyc.gov/monkeypox-laundry-yi טכוזאב ,טייהרערעכיז שעוו

• on.nyc.gov/monkeypox-commercial-laundry-yi )ירדנואל ןוא סרענילק יירד ,סטעמוָארדנואל ראפ 
 .)סעסיוורעס

 ישזדנאּפס ןוא עכייוו טימ גנוריראב עטקעריד רעייז ןצינערגאב ןלאז סקאּפיקנאמ ןבאה עכלעוו ןשטנעמ •
 עכייוו רעביא קעדוצ א ףיורא טגייל .טוג טשינ ןליפ ייז ןעוו ןרעוו ןשאוועגסיוא טשינ ןענעק עכלעוו ןכאלפרעביוא
 .ןרעוו ןפראוועגקעווא רעדא ןשאוועגסיוא ןוא ןעמונעגפארא ךאנרעד ןענעק עכלעוו ןכאלפרעביוא ישזדנאּפס ןוא

 ןבאה עכלעוו ןשטנעמ ךרוד ןראוועג טצונעג ןענעז עכלעוו לבעמ ענעגיוצעגרעביא עכלעוו ייס טמיטס •
  .סקאּפיקנאמ

 
 .nyc.gov/monkeypox טכוזאב ,עיצאמראפניא רעמ ראפ
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