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 איבערבליק פון דעם ניו יארק דעפארטמענט אוו העלט און 
 יושרדיגע אפרוף פלאן COVID-19גייסטישע היגיענעס 

 

פורעם פון חרוב מאכן איז באקאנט: שווארצע,  -איר אויפפיר איז א נייע קרענק,   COVID-19כאטש אז דער 
 געווארן אומפראפארציאנעל.לאטינער, אימיגראנטן און די אונטערשטאנד זענעט געטראפן 

 
פראגרעסירן   צו יושרדיגע אפרוף פלאןדער דעפארטמענט אוו העלט און גייסטישע היגיענע טוט איינפירן א 

אפרוף. דער פלאן נוצט פאקוסירטע ידיעות און  COVID-19סיס און אננעמונגען אין דער שטאטס ייושרדיגע פאל
עלט קעיר פארטנערס אין געגנטער מיט אן אומפראפארציאנעלער באטייליגונג מיטן כלל און הפארגרעסערטע 

מיר אנערקענען אז אונטעראינוועסטירן אין  . עלערפעלער, זיין אין שפיטעלער און טויט פ COVID-19לאסט פון 
 . COVID-19סטרוקטורעלע ראסיזם זענען פאקטארן פון ריזיקע פאר די געגנטער און  

 
ראסנדיגע יושר פונדאמענט און ספעציפישע סעקטורן סטראטעגיעס, זיך  נוצט א   יושרדיגע אפרוף פלאן דער

. דער צוגאנג מאכט זיכער אז די קאמיוניטיס וואס זענען צום יטגלידערבעסער פארבינדן מיט קאמיוניטי מ
רפן  וואס זיי דא שטיצעסורסן און עבאקומען די אינפארמאציע, ר COVID-19מערסטנס געשעדיגט געווארן דורך 

 האבן.
 

 האט דריי הויפט טיילן: דער יושרדיגע אפרוף פלאן
 

 זיך פארבינדן מיט העלט קעיר פראוויידערס: .1
אדער ווייניגער דאקטוירים צו   10מיט קאמיוניטי העלט קעיר פראוויידערס אין א סביבה פון  ארבעטן

עמערדזשענסי אין דער  אויפן פראנט פון דעם פאבליק העלטפארמערן זייער מעגליכקייט צו סערווירן  
צייט פון אלע פאזעס פון דעם ענטפער; שטיצן פראווידערס צו אידענטיפיצירן און אדרעסירן די  

 .COVID-19קאמיוניטי העלט קעיר געברויכן, צו פארמינערן די פאקטארן פון ריזיקע פאר 
 

 דאס צו טון, וועלן מיר: 

הילף צוריק   פראוויידערס אין קליניקס און צושטעלן טעכנישעשאצן די געברויכן פון זעלבשטענדיגע  •
 טעליכע אפעראציעס. -זייערע קליניקס און ממשיך זיין די טאג אויפעפענען

מעדיצין סערוויסעס און זיי העלפן נאוויגירן אומצוקערן די  -מוטיגן די פראוויידערס אנצובאטן טעלע •
 אויסגאבן.

זיך אינטרעסירן אויף זיי און זיי פארבינדן מיט מיט פאציענטן  האבן א שייכות העלפן פראוויידערס  •
 אינפארמאציע און אנדערע רעסורסן. טאון געזונ  קעיר, ווי אויך מעדיצינען, וואקסינעישענס

אויסזוכן וועגן צו דערמעגליכן פערזענליכע פריימערי קעיר וויזיטן אויסער די נארמאלע אפיס  •
 ס.סביבה, אזוי ווי מאבילע קליניק

 ע רפואות, ווי אויך פערזעליכע שיצווארג. צושטעלן מעדיציניש •

  COVID-19פארשרייבערס אין דער שטאטס פראוויידערס צו ווערן אויטאריזירטע  פארשרייבן •
  COVID-19צו האטעל צימערן פאר מענטשן וואס האבן מעגליך  ןהאטעל פראגראם, וואס שטעל

און קענען זיך נישט אפשיידן פון די  COVID-19מעגליך אדער וואס וואוינען מיט איינעם וואס האט 
 אנדער בני בית.

גן שטאטישע סערוויסעס און רעסורסן וואס קען שטיצן זייערע פאציענטן עוויסן פראוויידערס וו לאזן •
פאבליק העלט עמערדזשענסי )געזונט, עסנווארג, אנדערע  COVID-19בשעת און נאך דעם 

 סאשעל סערוויסעס(.
 



 
 

 
 : מיט קאמיוניטי פארטנערסבאטייליגט זיך  .2

מיט קאמיוניטי פארטנערס צו אידענטיפיצירן געזונט פראבלעמען, באשאפט אפרוף   דירעקט ארבעט
סטראטעגיעס, פארגרעסערט די וויסיקייט פון אלגעמיינע געזונט אינפארמאציע און מאכט זיכער אז  

 ערע רעסורסן.העלט קעיר און האבן צוטריט צו אנד  טבאקומ כללדער 
 

 דאס צו טון, וועלן מיר: 

באזירטע -ממשיך זיין בויען באציאונגען און ארבעטן בשותפות מיט קאמיוניטי פירערס, קאמיוניטי •
ארגאניזאציעס און רעליגיעזע גרופעס צו בעסער פארשטיין און צופרידן שטעלן די קאמיוניטיס 

 געברויכן.

ן קאמיוניטי גרופעס און מיטגלידער צו שטאטישע סערוויסעס און רעסורסן וואס קענען פארבינד  •
פאבליק העלט עמערדזשענסי )געזונט,   COVID-19שטיצן זייערע קאמיוניטיס בשעת'ן און נאכן 

 עסנווארג, אנדערע סאשעל סערוויסעס(.

ידער צו אידענטיפיצירן געזונט זיין מעלדונגען מיט די קאמיוניטי מיטגל-אנפירן געזונט און געזונט •
 געברויכן און זיי אויסשולן וועגן אלע ערליי געזונט פראבלעמען און זיי פארבינדן מיט הילף.

פרודאצירן באריכטן פאר שטאטישע פירערס צו אידענטיפיצירן נייע און אנגייענדיגע געברויכן פון  •
 קאמיוניטי פארטנערס און מיטגלידער.

( אין שותפות CABרי באורד )עדעם טעסט און טרעיס קאמיוניטי און אדווייזפעסטשטעלן און פירן  •
מיט געזונט + שפיטעלער צו פארזיכערן אז די שטימעס און געברויכן פון דער קאמיוניטי וועלן 

 רוקט זיך פאראויס.גערעכנט ווערן אין דער צייט ווען קאנטאקט טרעיסינג 
 
 :פארשטענדיגט זיך מיטן כלל .3

און    COVID-19לידערס פארשטאנד פון גנייעסטע אינפארמאציע צו פארמערן די קאמיוניטי מיטגיט די 
רעסורסן צו העלפן מענטשן בלייבן געזונט; און  ט צוארבעט צו קעמפן פאלשע אינפארמאציע; שטעל

 נט.אונטער די ווירקונג פון פונדאמעטאלע אומיושר וועגן געזושטרייכט  מעשיות פון כלל און טדערהייב
 

 דאס צו טאן, וועלן מיר: 

שפראכן דורך קאמיוניטי נעצן און שילדן אין דער  20הדרכה אין מער פון   COVID-19צושטעלן  •
 און אין לאקאלע געשעפטן. סאבוויי

,  COVID-19שיקן קאמיוניטי מיטגלידער דירעקטע פאסט און טעלעפאן טעקסטס וועגן  •
 אריינגערעכענט:

 סימפטאמען •

 ריזיקע פאר שווערע קראנקהייט •

 פעיגקייטן זיך אן עצה צו געבן און סטראטעגיעס פון געזונט זיין •

און רעליגיעזע מיטגעפירט מיטן קאמיוניטי ראטהייזער פארן כלל -פראדוצירן צוגעפאסטע טעלע  •
 ארגאניזאציעס, קאמיוניטי פירערס און אויסגעוויילטע באאמטע.

 פראדוצירן געצילטע רעקלאמעס און פארשפרייטן דורך פארשידענע רערן. •
 

אויף   , די אומפראפארציאנעלע ווירקונגCOVID-19בשעת יעדע ניו יארקער איז געווארן שטארק אנגערירט דורך 
און מוז ווערן אדרעסירט. די  דערלאזליךאיז נישט און די אונטערשטאנד די שווארצע, לאטינער, אימיגראנטן 

נישט אריינלייגן כוחות און פארמעלע ראסיזם  איז פארערגערט דורך  אומפראפארציאנעלע ווירקונג
עצט איז די צייט צו העלפן אונדזער סאציעלע, עקאנאמישע און געזונט סיסטעמס. י איינגעווארצלט אין היינטיגע



 
 

מיר זענען נאר  ניו יארקער לאנדסלייט און די רעשט פון דער וועלט פארשטיין די ראלע פון סאציעלע אומיושר. 
 און צום מערסטנס איינגעשטעלטע קאמיוניטי.  אזוי געזונט און פארזיכערט ווי דער ווייניגסטער געזונטער 

 
 

 6.5.20      . ך טוישן די רעקאמענדאציעס לויט ווי דער מצב פארלאנגטידעפארטמענט קען מעגלהעלט   NYCדער 
  

 

 


