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 :ןעשיעלאסייא טימ ןעלדנאה
 MPV ןופ ךיז ןליוהרע עכלעוו ןשטנעמ ראפ תוצע

 
 טאה ריא ביוא ערעדנא טימ גנוריראב עשיזיפ ןיא ןעמוק ןופ ןדיימראפ ךיז ןוא )ןרילוזיא ךיז( םייהרעדניא ןביילב טלאז ריא
 ,גאטייוו זלאה רעדא זאנ עגידנענור א ,סינ ,טסוה א ,סלישט ,רעביפ יוו ןעמאטפמיס )monkeypox, MPV( סקאּפיקנאמ
 ןייק טשינ טאה ריא ביוא .ןעניצידעמ ערעדנא רעדא עדנרעגנירגראפ-רעביפ עכלעוו ייס ןעמענ ןא קעווא ןעייג ייז זיב
 םינפ עטקורדעגוצ-טוג א ןגארט טלאז ריא ןוא ,ןרילוזיא טשינ ךיז ריא טפראד ,ןעמאטפמיס ןעמעטא רעדא סלישט ,רעביפ
 םורא טנעז ריא ןעוו ןשזאדנאב רעדא הרוחס טימ ןדנואוו ןוא ןגאלשסיוא ערעייא ןקעדרעביא ןצנאגניא ןוא עקסאמ
  .םייהרעדנופ ןסיורדניא רעדא ערעדנא

 
 יד .טייקנגיוצעגנא רעדא גראז ,סערטס ןליפ טנעק ריא .רעווש ןייז ןעק MPV טאה ריא ןעוו ןעשיעלאסייא טימ ןעלדנאה
  :טימרעד ןעלדנאה וצ ןפלעה ךייא ןענעק תוצע עדנגלאפ

 
 ןיילא ךייא טימ פא ךיז טביג

 
 וצ ךיז טירש ןעמענרעטנוא .גילייווגנאל ןליפ רעדא ןגיוצעגנא ןכאמ ,גידעקערש ןליפ ןעק ערעדנא ןופ טרעדנוזעגפא ןייז

 :ךיז טרילוזיא ריא תעשב רעסעב ןליפ ןפלעה ךייא ןעק טייהטנוזעג עשיזיפ ןוא עשיטסייג רעייא טימ ןבעגפא
 םיבצמ ערעווש טימ טלדנאהעג טאה ריא יוזאיוו רעביא טכארט .גילייווטייצ זיא ןעשיעלאסייא זא ךייא טנאמרעד •

  .בצמ ערעווש יד טימ ךיוא ןעלדנאה וצ ןטייקכילגעמ יד טאה ריא זא ךיז טרעכיזראפ .טייהעגנאגראפ יד ןיא
 יוו רעגייטש עכילגעט רעייא ןא טלאה .לאמ א ףיוא גאט ןייא ףיוא ךיז טרירטעצנאק .רעגייטש עניטור א ףיוא טיה •

 ערעייא ףיוא ןעגנוצינערגאב יד ץארט לארטנאק ןיא ןליפ ןפלעה ךייא ןעק סאד .ךילגעמ זיא סע קראטש
  .ןטעטיוויטקא

 ןעק סאד ,גאט ןדעי ראבקנאד ןייז וצ סאוו ףיוא סעפע ןפערט וצ טריבורפ .ראבקנאד ןייז וצ ןייא ךייא טניואוועג •
 .טהומ עוויטיזאפ א ףיוא ןטיה ןפלעה ךייא

 סאוו ןכאז ןהוט וצ ,טונימ 15 זיב 10 וליפא ,גאט ןדעי טייצ טמענ ,טנעק ריא ביוא .האנה ךייא ןביג סאוו ןכאז טוט •
 .האנה ךייא ןביג

 ןוא עילימאפ ערעייא טימ גנודניבראפ ןיא ןביילב וצ ןעלטימ עיצאקינוימאק ערעכיז טצונ .ןדניבראפ טביילב •
  .ןסעומש עגיסעמלגער ראפ ןטייצ טמיטשאב .טניירפ

 ןראפ ןוא ביולרוא ןופ סעיצפא רעביא רעבעגסטעברא רעייא טגערפ .םייהרעדנופ ןטעברא טנעק ריא ביוא טהעז •
 .םייהרעדנופ ןטעברא

 רעייא ןריצודער ןפלעה ךייא ןעק תורוקמ עכילסעלראפ ךרוד MPV טימ טנאקאב ןביילב .טנאקאב טביילב •
   .עיצאמראפניא עגיטכיוו ראנ ןהעז וצ טריבורפ .טייקנגיוצעגנא

 עטסעב יד זיא סאוו געוו יד ןיא ןוא טייקלענש רעייא ףיוא ןטייקגירעווש יד טימ טלדנאה .ןליפעג ערעייא ןא טמענ •
 .טצונ ריא סגארד רעדא לאהאקלא ,אקאבאט ליפיוו וצ פאק וצ טגייל .ךייא ראפ

 
 רעפרעק רעייא טימ פא ךיז טביג

 ןוא ןסע עטנוזעג טסע ,רעסאוו גונעג טקנורט .ןליוהרע וצ לענש ךיז ןפלעה וצ ןעגנוזייוונא ס'ראטקאד רעייא סיוא טגלאפ
 א ףיוא ןעהיצוצסיוא ךיז רעדא ןעגנוביא ןכאמ וצ ןגעוו ערעכיז טפערט ,טוג גונעג טליפ ריא ביוא .גונעג טפאלש
  .םענראפ ןגיסעמלגער
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  בצמ רעייא ןופ סערטס יד ראפ טיירג טייז
 

 ןריגאער ןשטנעמ יוזאיוו .טעטראוורע ןוא לאמראנ זיא ןעשיעלאסייא ןיא ןייז ן'תעשב סעיצקאער סערטס ןייגרעבירא
 ןענעק סעיצקאער סערטס .געוו עגיטכיר טשינ רעדא עגיטכיר ןייא אטשינ זיא סע .ןטייווצ םוצ שטנעמ ןייא ןופ ךיז טשיוט
 ךאנ ןרעוו םלענ ןוא ןרעגנירגראפ ךיז טעוו סע רעבא ,ףיוא ךיז טריפ ןוא טכארט ,טליפ ריא יוזאיוו ןסולפנייאאב ךילצרוק
  .MPV ןופ ךיז טליוהרע ריא
 
 סעיצקאער סערטס עטסטפא יד

 א ,פאלק ץראה עלענש א ,ייוופאק ,ןסע רעדא ןפאלש וצ ןטייקגירעווש ןבאה ,טעשטומעגסיוא ןליפ :שיזיפ •
 ןרעגרעראפ ךיוא ןענעק סערטס .MPV יד וצ ןדניבראפ טשינ ןענעז עכלעוו ןציווש ןוא סלישט ןוא לדניווש
  .ןעמעלבארפ עשיניצידעמ עדנריטסיזקע

 .סעכ ןוא קערש ,טייקגיזאלסנבעל ,שואי ,טייקמאזנייא ,קאש ,טייקגירעיורט  :לאנאיצאמע •
 רעדא טייהרעלאנאיצאמע ןצאלפסיוא ןוא ן'הנעט ךיז ןוא גיאורמוא ןייז ,ןיילא ךיז יוו טשינ ןריפפיוא ךיז :גנוריפפיוא •

  .ךילטנעוועג יוו ערעדנא טימ ןטקילפנאק רעמ ןבאה
 .ןסולשאב ןכאמ ןוא ןכאז ןקנעדעג ,ןרירטעצנאק וצ ךיז ןטייקגירעווש :ןעקנאדעג •
 וצ ןרעוו ןגיוצעגוצ גנילצולפ רעדא ןופ ןעהיצקירוצ ךיז ןוא ,ןדריוו עגיד'תודוסי ערעייא ןלעטש עגארפ ןיא :טסייג •

  .ףליה עכילטסייג
 

  לארטנאק רעטנוא סערטס רעייא טלאה
 ןעגנוביא ןעמעטא ,)תודדובתה( 'סענלּופדניימ' ,עיצאטידעמ יוו ,סערטס ןרילארטנאק וצ סעיגעטארטס טצונ ןוא טנרעל
 עליפ .ךייא ףיוא ןופרעד ןעגנוקריוו עוויטאגענ יד ןוא סערטס רעייא ןגיאוראב וצ ןעלקסומ יד ןכאמ זיול וצ ןעגנוביא ןוא
 טלהעוו .ןעלטימ יד טימ ןפלעהסיורא וצ ןעגנוזייוונא טימ ןעגנוביא עטסיזמוא וצ ןלעטש סּפע עיזיוועלעט ןוא ןאפעלעט
 .ןשינעפרעדאב ערעייא ךאנ ןעמוק סאוו ןעגנוביא סיוא
  
 ףליה ןפערט וצ ואוו ןוא ןעוו טסייוו

 
 וצ יוזאיוו געוו יד ןפערט וצ רעווש ןייז ךייא סע ןעק רעדא ,טגנערטשעגרעביא ןליפ ןכאמ ךיוא ךייא ןעק ןעשיעלאסייא רעייא
 ערעייא וצ ןרעקקירוצ ךיז ןוא ןלייהסיוא שיזיפ ךיז ןכאנ וליפא רעבירא טנעז ריא סאוו שינעבעלרעביא יד ןעיידראפ
  :ביוא ףליה ראפ ןדנעוו וצ ךיז גיטכיוו סרעדנוזאב זיא סע .ןטעטיוויטקא עכילטנעוועג

 עכילגעט-גאט ןהוט וצ דנאטשמוא טשינ טנעז ריא זא טליפ ריא רעדא ןרינאיצקנופ טשינ טנעק ריא •
  .ןטעטיוויטקא

 ,שדוח א ןופ רעגנעל ראפ ןא ןטלאה סעיצקאער סערטס ערעייא ביוא .ןא ןטלאה סעיצקאער סערטס ערעייא •
 ףראד סאוו םעלבארפ א טאה ריא זא ךילגעמ סע זיא ,ןבעל עכילגעט רעייא ןרעטש רעדא ךיז ןרעגרעראפ
  .לאנאיסעפארפ ריעק טלעה א ךרוד ןרעוו טכוזרעטנוא

 רעדא זאלפליה ,דימ ןוא גירעיורט רדסכ טליפ ריא ביוא עיסערפעד ןבאה טנעק ריא .טסערפעד טרעוו ריא •
 ןוא ףאלש ןיא ןעגנורעדנע ןבאה רעדא ;האנה ןביג ךייא ןגעלפ סאוו ןכאז ןיא עסרעטניא טרילראפ ;זאלטרעוו

 .ןסולשאב ןכאמ רעדא ןכאז ןקנעדעג ,ןרירטעצנאק וצ ךיז ןטייקגירעווש ,טיטעפא
 ריא ןוא ,טשינ רעמ ןטעברא ןדאטעמ גנולדנאהאב עטנוזעג ערעייא ,ליפשייב םוצ .ןעלדנאה טשינ טנעק ריא •

 רעמ ןצונ ליפשייב םוצ יוו ,ןייזליואוו רעייא ןגידעש סאוו ןגעוו ןיא ןטייקגירעווש ערעייא טימ ןעלדנאה ןא טביוה
 עטנוזעג טשינ ערעדנא וצ ןלאפניירא רעדא גינייוו וצ ןסע רעדא ןסערעביא ךיז ,סגארד רעדא לאהאקלא
   .ןטייהניואוועג

 ךיז ןופ רעדא טיוט ןופ ןעקנאדעג טאה ריא ביוא .ןבעל סאד ןעמענ ךיז ןופ רעדא טיוט ןופ ןעקנאדעג טאה ריא •
 ראפ דלאב ךיז טדנעוו ,ןכאז ןטראס עכלעזא ראפ רענעלפ ןכאמ ךיז טפערט ריא ביוא רעדא ,ןבעל סאד ןעמענ
 ,שרעדנא םענייא רעדא ןיילא ךיז ןהוט ייוו וצ טכארט ריא ביוא רעדא רעווש ןרעוו ןעמאטפמיס ערעייא ביוא .ףליה
  .911 טפור
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NYC Well סראלעסנואק .24/7 ףליה טנוזעג עשיטסייג לעשטנעדיפנאק ןוא עטסיזמוא ןעמוקאב וצ ץאלפ רעייא זיא 
 .ריעק עגידרעטייוו וצ עטבילאב ערעייא רעדא ךייא ןדניבראפ ןוא עציטש עלאנאיצאמע ןוא ףליה עצרוק ןביג ךייא ןענעק
 ןיא ןוא שינאפס ,שילגנע ןיא לעבעליעווא ןענעז טענרעטניא יד ךרוד טעשט עגידעבעל ןוא טסקעט888-692-9355.  וגייח
 .ןכארפש 200 ןופ רעמ ןיא ןעמוקאב וצ אד ןענעז ןאפעלעט יד ךרוד סעסיוורעס גנוצעזרעביא עטסיזמוא .שיזעניכ

 
 .nyc.gov/mpv טכוזאב ,עיצאמראפניא רעמ ראפ

 
 

  Yiddish 10.13.22 .ךיז טלקיווטנא דנאטשוצ רעד יוו יוזא סעיצאדנעמאקער עריא ןרעדנע ךילגעמ טעוו טנעמטראּפעד טלעה NYC יד


