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 סקאּפיקנאמ טאה ריא ביוא ןהוט וצ סאוו
 

 ןבעגוצפא ךיז יוזאיוו ןוא ,סקאּפיקנאמ טאה ריא ביוא ןהוט וצ סאוו רעביא עיצאמראפניא טביג טנעמוקאד רעד
  .ערעדנא וצ סוריוו םעד ןטיירפשראפ ןופ ןטכיזסיוא יד ןרענעלקראפ ןוא ךיז טימ

 
 ךיז טיירפשראפ סקאּפיקנאמ יוזאיוו

 
 ןופ ןדנואוו רעדא גאלשסיוא יד טימ גנוריראב עטקעריד ךרוד טיירפשראפ טפא עטסרעמ יד טרעוו סקאּפיקנאמ
 רעדא טנאוועג טעב ,גנודיילק טימ גנוריראב ךרוד ןטיירפשראפ ךיוא ךיז ןעק סע .סוריוו םעד טאה סאוו םענייא
 ןעמוק סאוו ןפארט ןופ רעדא ,סקאּפיקנאמ טימ שטנעמ א ךרוד ןראוועג טצונעג ןענעז סאוו םיצפח ערעדנא
 ןעק סוריוו רעד .גנוריראב םינפ-לא-םינפ ערעגנעל ךרוד ןרעוו טריפעגרעבירא ןענעק עכלעוו ןעמעטא םייב סיורא
 יד ףיוא ףיורא ןעמוק עכלעוו טיוה ךעלקיטש עטראה עלא זיב ןדנואוו יד ןוא גאלשסיוא יד ךרוד ןטיירפשראפ ךיז
 .ףיורא טמוק טיוה ןופ טכיש עשירפ א ןוא פארא ןלאפ ןדנואוו

 
 סע זא ךילגעמ זיא סע ןוא ,האוצ ןוא םיילגר ימ ,ערז ,ץכעייפש ןיא ןראוועג ןפארטעג זיא סוריוו סקאּפיקנאמ רעד
 ןשטנעמ ןענעק ,געוו יד ןיא ןטיירפשראפ ךיז ןעק סוריוו רעד ביוא .ןטייקגיסילפ יד ךרוד ןטיירפשראפ ךיוא ךיז ןעק
  .קעווא ןעייג ןעמאטפמיס ערעייז ךאנ וליפא טינשפא טייצ א ראפ גיקעטשנא ןייז

 
 סקאּפיקנאמ ראפ ןטסעט ךיז

 
 יד ןיא .סוריוו סקאּפיקנאמ םעד ראפ ןטסעט וצ סע ןדנואוו ערעייא ןופ )באווס( שיוו א ןעמענ טעוו ראטקאד א
 ערעדנא רעדא ןעגנואיצאב החפשמ ענייק ןבאה טשינ ריא טלאז ןטאטלוזער ערעייא ראפ טראוו ריא סאוו טייצ
 יד סיוא טגלאפ ןוא ךילגעמ ליפיוו ערעדנא טימ גנוריראב עשיזיפ ערעדנא טדיימראפ ,ןטעטיוויטקא עמיטניא
 יד ןגלאפסיוא וצ ראפ טצעז ,וויטיזאפ קירוצ טמוק טסעט יד ביוא .טנעמוקאד םעד ןיא ןעגנוזייוונא ערעדנא
  .ןעגנוזייוונא

 
 סקאּפיקנאמ טאה ריא ביוא ןרילוזיא וצ ךיז ןעוו

 
 םוצ( ןעמאטפמיס ענעדניבראפ-ןעמעטא רעדא סלישט ,רעביפ ןיירא ןענעכער ןעמאטפמיס ערעייא ביוא
 ןעשיעלאסייא ןיא ןייגוצניירא גיטכיוו סע זיא ,)גאטייוו זלאה ןוא זאנ עגידנענור א ,ןסינ ,טסוה א ליפשייב
 ןעמאטפמיס יד זיב ,רעדילגטימ דנוזעגזיוה גידנענעכערניירא ,ערעדנא טימ גנוריראב ןדיימראפ ןוא םייהרעדניא
-טשינ ןעמענניירא ןופ ךיז טדיימראפ .ןעניצידעמ ערעדנא רעדא רעביפ עכלעוו ייס ןעמעננייא ןא קעווא ןעייג
 ערעדנא ןופ רעמיצ ערעדנוזאב א ןיא ןטלאהפיוא טשינ ךיז טנעק ריא ביוא .םייה רעייא ןיא רעכיזאב עגיטכיוו

 ערעדנא רעדא ןעגנוביא ,ריעק עשיניצידעמ ,ןסע ראפ םייהרעדנופ ןייגסיורא טפראד ריא ביוא רעדא ,םייהרעדניא
 יד ףיוא ןעמאנסאמ גנונעראוואב יד ןגלאפכאנ וצ גיטכיוו סרעדנוזאב סאד זיא ,ןשינעפרעדאב עגיטכיוו

 .טאלב עגידנעמוק
 

 גנונעראוואב יד ןגלאפסיוא טנעק ריא וןא ןעמאטפמיס ןעמעטא רעדא סלישט ,רעביפ ןייק טשינ טאה ריא ביוא
 עטקורדעגוצ-טוג א ןגארט גידנענעכערניירא ,טאלב עגידנעמוק יד ףיוא טנכערעגסיוא ןענעז סאוו ןעמאנסאמ
 ריא ןעוו ןשזאדנאב רעדא הרוחס טימ ןדנואוו ןוא ןגאלשסיוא ערעייא ןקעדרעביא ןצנאגניא ןוא עקסאמ םינפ
 .ןרילוזיא טשינ ךיז ריא טפראד ,םייהרעדנופ ןסיורדניא רעדא ערעדנא םורא טנעז

 
 זיב טעברא םוצ ןייגוצניירא טשינ ןרעוו טגנאלראפ ךילגעמ ריא טעוו ,ןעמאטפמיס סקאּפיקנאמ טאה ריא ביוא
   .רעבעגסטעברא רעייא וצ טדער .טלייהעגסיוא ךיז ןבאה ןדנואוו ערעייא
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  סקאּפיקנאמ טאה ריא ןעוו גיבייא ןעמענרעטנוא וצ ןעמאנסאמ עגנונעראוואב

 
 ךיז ןבאה ןדנואוו יד ןופ עלא זיב ןעמאנסאמ גנונעראוואב יד סיוא טגלאפ ,סקאּפיקנאמ טאה ריא ביוא
 יד ןעוו ןופ ןכאוו ריפ זיב ייווצ ןעמענ ןעק סאד .ןעמוקעגפיורא זיא טיוה ןופ טכיש עיינ א ןוא טלייהעגסיוא
 .ףיורא טשרע םוצ ןעמוק ןדנואוו רעדא גאלשסיוא

 עמיטניא ערעדנא רעדא ,גירעהעג רעדא ןטנוה ןופ ,ליומ יד ךרוד ןעגנואיצאב החפשמ ענייק טשינ טאה •
 .ןשזאסאמ רעדא ןזלאהמורא ךיז ,ןסייב ,ןשיק ,ןעמענמורא ךיז ,ןקעל יוו ,ערעדנא טימ גנוריראב עשיזיפ

 ,רעזייטינאס טנאה עטריזאב-לאהאקלא ןא טצונ רעדא רעסאוו ןוא ףייז טימ טפא טנעה ערעייא טשאוו •
 .ןדנואוו רעדא גאלשסיוא יד טימ גנוריראב עטקעריד ןיא ןעמוק ןכאנ סרעדנוזאב

 ךיז ריא טנעק ,ןעמאטפמיס ענעדניבראפ-ןעמעטא רעדא סלישט ,רעביפ ןייק טשינ טאה ריא ביוא •
 ןגלאפסיוא טנעק ריא ביוא םייהרעדנופ ןייגסיורא טנעק ריא ןוא םייהרעדניא ערעדנא םורא ןעיירדמורא
 :ןעמאנסאמ גנונעראוואב יד

o ךושטנעה גידנענעכערניירא( גנודיילק טימ ןדנואוו ןוא גאלשסיוא רעייא רעביא ןצנאגניא טקעד 
 ןענעק עכלעוו ןדנואוו ןוא גאלשסיוא יד רעביא טקעד ;)טנעה ערעייא ףיוא ןדנואוו טאה ריא ביוא
 .ןשזאדנאב טימ ,םינפ יד ףיוא יד ליפשייב םוצ ,גנודיילק טימ ןרעוו טקעדעגרעביא טשינ

o ערעדנא ןופ קעווא סיפ סקעז סנטסגינייוו םוצ טציז .עקסאמ םינפ עטקורדעגוצ-טוג א ןא טוט 
  .עקסאמ א ןא ןעקנירט רעדא ןסע םייב

o ביוא .רעצעלפ עטלופעגרעביא ןופ קעווא טייטש ןוא ערעדנא טימ גנוריראב עשיזיפ טדיימראפ 
 טימ גנוריראב עשיזיפ סיוא טדיימ ,סעסאב ןוא סיעוובאס יוו עיצאטראפסנארט קילבופ טצונ ריא
 .ךילגעמ ליפיוו ערעדנא

o א טימ ןצונ ןכאנ ץיז יד פא טשיוו ,אסכה תיב עטלייטעגטימ רעדא קילבופ א טצונ ריא ןעוו 
  .ּפייוו טנעטקעפניאסיד

o טעב רעדא רעכוטנאה ,גנודיילק ערעייא ןרירנא ערעדנא טשינ טזאל ןוא טימ טשינ טלייט 
  .טנאוועג

o ערעדנא טימ טעב א טימ טשינ טלייט. 
o ןשטנעמ ערעדנא טימ גייצסע רעדא ןעקנארטעג ,גראוונסע ,סרעלעט טימ טשינ טלייט.  

 עטקעריד ןיא ןעמוק טשינ ייז טזאל ןוא ,ץעק רעדא טניה ןשיק רעדא ןזלאה ךיז ןופ קירוצ ךיז טלאה •
 .ןלאירעטאמ ערעדנא רעדא טנאוועג טעב ,רעדיילק ,טסימ רעייא רעדא ןדנואוו ערעייא טימ גנוריראב
 רעדא סרעטסמעה ןוא ןענייווש יניג ,ןטאר ,זיימ יוו( תויח בוטש עניילק טימ גנוריראב עדעי סיוא טדיימ
 .)סטיבער

 
 סקעטיעל טימ ןצונאב ץלאכאנ ךיז ריא טלאז ןעמאנסאמ גנונעראוואב ערעדנא טימ ןרעהפיוא ןכאנ וליפא
 סרענטראּפ ערעייא ןצישאב ןפלעה טעוו סאד .ןכאוו טכא ךאנ ראפ ןעגנואיצאב החפשמ ןבאה םייב סמאדנאק
 .ערז ךרוד ןייגרעבירא ןעק סוריוו רעד סאוו לאפ ןיא

 
 סקאּפיקנאמ טאה ריא ביוא שעוו ערעייא ןשאוו טייהרערעכיז ןוא ןגינייר וצ יוזאיוו

 
 :שעוו ןשאוו ןוא גנוגינייר ראפ ןעגנוזייוונא יד ךאנ טגלאפ

 ערעייא רעדא גאלשסיוא רעייא ןרירנא רעדא ןגינייר טפראד ריא ביוא ךושטנעה לעבעזואּפסיד ןא טוט •
 .טנעה ערעייא טשאוו ןוא ןצונ ייז ןכאנ דלאב ךושטנעה יד קעווא טפראוו .ןדנואוו

 ןכאנ רעזייטינאס טנאה עטריזאב-לאהאקלא טצונ רעדא רעסאוו ןוא ףייז טימ טנעה ערעייא טשאוו •
 גנוריראב ןיא ןעמוקעג ךילגעמ זיא סאוו ךאלפרעביוא עכלעוו ייס רעדא טנאוועג טעב ,גנודיילק ןרירנא
 .ןדנואוו יד ןופ טייקגיסילפ רעדא גאלשסיוא יד טימ
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 ,סרעטנואק ,ליפשייב םוצ( ןכאלפרעביוא יד טקעפניאסיד ןוא טגינייר ,אסכה תיב א טימ טלייט ריא ביוא •
 טקעדעגפיוא ןענעז ןדנואוו רעדא גאלשסיוא יד ביוא סרעדנוזאב ,ןצונ ןכאנ )ןענארק ןוא ןציז אסכה תיב
 .)ןדנואוו יד ןקעדאב עכלעוו ןשזאדנאב ןשיוט ,אסכה תיב ןיא ןייגסיורא ,ןרעיוש וצ ךיז ליפשייב םוצ(

 ןוא ןגינייר וצ םייה יד ראפ ןראוועג טכאמעג ןענעז סאוו סטנעטקעפניאיד ןוא ןפייז עגירעהעג טצונ •
 .ןכאלפרעביוא ןעטקעפניאסיד

  .רעשַאוושיד א ןיא רעדא ףייז ןוא רעסאוו עמעראוו טימ גייצסע ןוא סרעלעט עגיצומש טשאוו •
 סאוו געב קיטסאלּפ עטכאמראפ טוג א ןיא )ןשזאדנאב ןוא סדעּפ זוָאג יוו( טסימ עשיניצידעמ ןיירא טגייל •

 ערעדנא יד טימ סיורא סע טפראוו ןוא )ךילגעמ ביוא ,געב עטלפאט א ןיא( רעסאוו ןיירא טשינ טזאל
 .טסימ

 טסימ רעדא געב ירדנואל ערעדנוזאב א ןיא רעדיילק ןוא רעכוטנאה ,טנאוועג טעב עטצונעג ןיירא טגייל •
 ראפ טכוז ןוא nyc.gov/monkeypox טכוזאב ,ןעגנוזייוונא עטרילאטעד ךאנ ראפ .קאז

•  "How to Safely Wash Your Laundry if You Have Monkeypox" )שעוו ערעייא ןשאוו וצ יוזאיוו 
 .)סקאּפיקנאמ טאה ריא ביוא טייהרערעכיז

 
 סקאּפיקנאמ ןופ גנולדנאהאב ןוא ריעק

 
 טוט סע ליפיוו ,טאה ריא סאוו ןעמאטפמיס טראס יד ףיוא ךיז טדנעוו טצונ ריא סאוו ריעק ןוא ןיצידעמ טראס יד
 ערעדנא רעדא HIV ןבאה עכלעוו ןשטנעמ .רעפרעק רעייא ףיוא ןענעז ןדנואוו ןוא גאלשסיוא יד ואוו ןוא ייוו ךייא
 ןופ עיראטסיה א ןבאה רעדא גידעגארט ןענעז ,םעטסיס ןוימיא רעייז פא ןכאווש סאוו ןעמעלבארפ עשיניצידעמ
 סרעדנוזאב סאד גידנכאמ ,טייקנארק ערעווש ןופ ןטכיזסיוא ערעסערג ןבאה ןענעק ןעמעלבארפ טיוה עסיוועג
 .ריעק ראפ ןדנעוו ךיז ןוא ןעמאטפמיס ןגלאפכאנ וצ גיטכיוו

 
 זיא סע .סקאּפיקנאמ ראפ ןראוועג טגיטעטשאב ןענעז סאוו ןעגנולדנאהאב עשיפיצעפס ענייק אטשינ ןענעז סע
 טגיטעטשאב זיא סאוו )tecovirimat, TPOXX( טעמיריווָאקיט ךיז טפור סאוו ןיצידעמ סוריוו-יטנא ןא אד רעבא
 ןופ ןטכיזסיוא עסיורג ןבאה עכלעוו ןשטנעמ ראפ ןרעוו טצונעג ןעק ןוא סקאּפלָאמס ןעלדנאהאב וצ ןראוועג

 ראטקאד רעייא טגערפ .סקאּפיקנאמ ןופ ןעמאטפמיס ערעווש ןבאה עכלעוו ןשטנעמ רעדא טייקנארק ערעווש
 ןכוזאב ןכרוד TPOXX ןעמוקאב וצ יוזאיוו רעביא רעמ ןענרעל ןענעק ייז — TPOXX רעביא

nyc.gov/monkeypox, ףיוא ןקורד "Monkeypox Providers" )ןביוא ּוינעמ יד ןיא )םיריוטקאד סקאּפיקנאמ 
 סוריוו-יטנא( "Antiviral Treatment" לפעק יד רעטנוא טייטש סע סאוו טנעייל ךאנרעד ,טאלב יד ףיוא
 ערעדנא ןוא סלעשזד ,שַאווטוַאמ ןביירשראפ ךילגעמ ןענעק ךיוא ךייא טעוו ראטקאד רעייא .)גנולדנאהאב
-יד-רעווָא רעביא תוצע ןביג ךיוא ךייא ןוא ,ןצארק ןוא ץכעליוושעג ,גאטייוו יד ןרעגנירגראפ ןפלעה וצ ןעניצידעמ
 .ןעמאטפמיס ןרעגנירגראפ וצ ןעניצידעמ רעטנואק

 
 ןייז ,ןדנואוו לאצ יד ןיא סקואוו עלענש א ,רעביפ א ןענעכערניירא ןעק סקאּפיקנאמ ןופ טייקנארק ערעווש
 ךיז טדניבראפ .ןכערב ןוא ןגאמ עזיול א ,סרּושזיס ,ןעמעטא וצ ןטייקגירעווש ןבאה ,קענ ףיטס א ןבאה ,טשימוצ
 טייקכילטיור ,גאטייוו יד ביוא גידנענעכערניירא ,ךיז ןרעגרעראפ ןעמאטפמיס ערעייא ביוא ראטקאד רעייא טימ
 יד ייב ךלימ יוו יוזא ןטייקגיסילפ רעדא ןטייקגיסילפ עראלק טשינ טאה ריא ביוא ;רעגרע טרעוו ץכעליוושעג רעדא
 ריא ביוא .אסכה תיב ןיא ןייגסיורא רעדא ןציז ,ןסע ןופ ךייא טרעטש גאטייוו רעייא ביוא רעדא ;ןדנואוו יד ןופ ץאלפ
 631-397-2273 ףיוא NYC( Health + Hospitals ExpressCare( יטיס קראי וינ טפור ,ראטקאד ןייק טשינ טאה
 ,סוטאטס עיצארגימיא ןופ ןהעזעגפא NYC ןיא ןעמוקאב וצ אד זיא ריעקexpresscare.nyc . טכוזאב רעדא
 ןיא ןיירא טייג רעדא 911 טפור ,יסנעשזרעמע ןא זיא סע ביוא .ןלאצאב וצ טייקכילגעמ רעדא סנערושניא
   .לאטיפש
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 ןעמאטפמיס ןרעגנירגראפ
 

 גידנצונ ןעמאטפמיס ןרעגנירגראפ ןפלעה ןוא ךיז טימ ןבעגוצפא ךיז יוזאיוו ןגעוו טביג עטסיל עדנגלאפ יד
 רעדא ראטקאד רעייא טעב .ראטקאד א ןופ ןעשפירקסערּפ ןייק טשינ ןפראד עכלעוו ןעגנולייה ןוא ןעניצידעמ
 טייהרעגיטכיזראפ סיוא טגלאפ ןוא טנעייל .ןעניצידעמ רעטנואק-יד-רעווָא ןלהעווסיוא וצ ףליה ראפ טסיסאמראפ
 ,גינייוועניא טגיל סאוו לטעצ יד ןוא סקאב ןיצידעמ יד ףיוא ןעייטש עכלעוו ןעגנוזייוונא עכלעוו ייס
 .סעיגרעלא ןוא ןיצידעמ יד ןצונ רעדא ןעמענ טשינ לאז רעוו ,טייקטפא ,עזאד יד רעביא גידנענעכערניירא
  

 .ןגאמ עזיול א טאה ריא ביוא סרעדנוזאב ,ןטייקגיסילפ ערעדנא ןוא רעסאוו ךאסא טקנורט •
 וצ טשינ ךיז טדאב רעדא טשינ ךיז טרעיוש ריא ןעוו ןקורט ןוא ןייר ןדנואוו ןוא גאלשסיוא יד טלאה •

 .ןרעוו טריטקעפניא ןופ ןדנואוו יד ןדיימראפ
 :ןדנואוו ןוא גאלשסיוא יד ןופ ןצארק ןוא גאטייוו ןרעגנירגראפ וצ •

o ליפשייב םוצ יוו( ןעפוָארּפּובייא יוו ןעניצידעמ Advil ןוא Motrin(, ןעסקַארּפענ )ליפשייב םוצ יוו 
Aleve( ןעפאנימוָאטיסא ןוא )ליפשייב םוצ יוו Tylenol( גאטייוו ןרעגנירגראפ ןפלעה ןענעק, 

 ראפ ןטייצ ןוא עזאד עטרידנעמאקער יד וצ ןטלאה וצ ךיז גיטכיוו זיא סע .רעביפ ןוא ץכעליוושעג
 .ןיצידעמ עדעי
o Antihistamines )ליפשייב םוצ יוו Benadryl(, calamine lotion, petroleum jelly ןוא 

cooling lotions )ליפשייב םוצ יוו menthol ןוא camphor lotions( גילייווטייצ ןענעק 
  .ןצארק ןרעגנירגראפ

o גאטייוו ןוא ןצארק ןרעגנירגראפ ןענעק סעדאב לעימטוָא עמעראוו. 
  :ליומ יד ןיא ןדנואוו טאה ריא ביוא •

o ןטלאה וצ גאט א לאמ ריפ סנטסגינייוו םוצ רעסאוו ץלאז ענייר טימ ליומ רעייא סיוא טקנעווש 
 )Listerine Zero Alcohol ליפשייב םוצ יוו( לאהאקלא ןא שַאווטוַאמ א ;ןייר ליומ יד ןיא ןדנואוו

 .ןרעוו טצונעג ךיוא ןעק
o טנקורטעגסיוא ןופ ןטיה וצ ךיז רעסאוו טקנורט ןוא סּפאּפ סייא רעדא ךעלקיטש זייא ףיוא טגאנ 

  .ןרעוו
o ליפשייב םוצ יוו( סעשטעּפ ןצונ וצ טכארטאב ןיא טמענ Dentemp Canker Cover( ןקעד סאוו 

 ךייא סרעדנוזאב ,ליומ יד ןיא גאטייוו ןרעגנירגראפ וצ לעשזד benzocaine ןוא ןדנואוו יד רעביא
  .ןקנורט ןוא ןסע ןפלעה וצ

 עטשרעטנוא רעדא עקשיק עטשרעטנוא ,תעבטה יפ רעייא םורא רעדא ןיא ןדנואוו טאה ריא ביוא •
  :םירביא

o גאט ןדעי לאמ עכילטע טונימ 10 סנטסגינייוו םוצ ראפ סעדאב ץיז עמעראוו טמענ.  
o Dibucaine ointment רעדא סדיוראמעה ראפ טצונעג טפא טרעוו סאוו lidocaine gel ןענעק 

 ןרעוו טצונעג וצ טכאמעג ראנ ןענעז רעצכערימש יד .גנורעגנירגראפ עגילייווטייצ ןביג ךיוא
 .ןסיורדניא

o טמענ docusate )ליפשייב םוצ יוו Colace( – וצ – האוצ יד ךייוו טכאמ סאוו ןיצידעמ א 
 .אסכה תיב ןיא סיורא טייג ריא ןעוו גאטייוו יד ןרעגנירגראפ

 
  סעסיוורעס עציטש ןוא טייהטנוזעג עשיטסייג

 
Access NYC ראפ .יסנעשזדרעמע ןא סיואכרוד ,ןסע רעדא שעק יוו ,ןטיפענעב וצ ןעמוקוצ רעקראי וינ טפלעה 

 .access.nyc.gov טכוזאב ,עיצאמראפניא רעמ
 

 זיא סע .טניירפ ןוא עטבילאב ערעייא ,ךייא ראפ סערטס ןעגנערב ןעק ךורבסיוא טייקנארק עגיקעטשנא ןא
 ,סערטס ןופ ןעמאטפמיס ןבאה וצ רעדא ,ןבאה ארומ רעדא ןגיוצעגנא ,גירעיורט ,ןעמונעגרעביא ןליפ וצ לאמראנ



5 

 עכלעזא ראפ טיירג ןייז ןכרוד סערטס רעייא ןרעגנירגראפ טנעק ריא .ןפאלשוצנייא ןטייקירעווש ליפשייב םוצ יוו
 ערעייא ןופ ןענאמרעד ךיז ,וויטיזאפ ןביילב .ןטעטיוויטקא עדנרעגנירגראפ-סערטס ןהוט ןוא סעיצקאער עלאמראנ

 ךייא ןענעק רעווש רעייז ןרעוו רעדא ןא ןטלאה סערטס ןופ ןעמאטפמיס ןעוו ףליה ראפ ןדנעוו ךיז ןוא ןטייקראטש
 .טימרעד ןעלדנאהאב וצ ךיז ןפלעה ךיוא

 
 עשיטסייג עמייהעג ןוא עטסיזמוא ןא ,NYC Well טימ ךייא טדניבראפ ,סראלעסנואק עטרינערט וצ ןדער וצ
 ןענעק ייז ןוא ,24/7 ןפלעה וצ ךייא אד ןענעז רעדילגטימ באטש NYC Well .עציטש ראפ עיניל ףליה טייהטנוזעג
-888-692 טפור :ןכארפש 200 רעביא ןיא ףליה עגידרעטייוו ראפ ןקיש ךייא ןוא גנילעסנוַאק עצרוק ןבעג ךייא

 ןיא ןייז ןפלעה וצ ךייא ןסראסער ןוא סּפע טימ ירערבייל ּפע ןא ךיוא טאה לטייזבעוו NYC Well יד .9355
 רעדא סערטס ערעווש טאה ריא ביוא .םייהרעדנופ ןייזליואוו עלאנאיצאמע ןוא טייהטנוזעג רעייא ןופ לארטנאק
 .911 טפור ,ןטייווצ א ןהוט ייוו וצ רעדא ןהוט ייוו וצ ךיז תובשחמ

 
 .cdc.gov/monkeypox ןוא nyc.gov/monkeypox טכוזאב ,סקאּפיקנאמ רעביא עיצאמראפניא רעמ ראפ

 
 

.ךיז טלקיווטנא דנאטשוצ רעד יוו יוזא סעיצאדנעמאקער עריא ןרעדנע ךילגעמ טעוו טנעמטראּפעד טלעה NYC יד
                            Yiddish 9.7.22 


