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 COVID-19  אין קלָאר שּפרַאך 

 
 ¿ָאדער די ניַי קָארָאנַאווירוס   COVID-19ווָאס איז  

עס איז ַא ניַיע ווירוס ווָאס מאכט מענטשן 
קרַאנק איבער די וועלט, אריינגערעכנט דא 

 אין ניו יארק סטעיט.

ווי ַאזוי טָאן איר בַאקומען די  
עמעצער מיט די    ¿ קָארָאנַאווירוס 

קָארָאנַאווירוס גיט איר זייער דזשערמז 
 ווען זיי הוסטן 
 זייער דזשערמז דעמָאלט בַאקומען איןָאדער ניסן. 

די לופט, אויף איר און אויף טינגז. דזשערמז ַאריַין דיין גוף 
 דורך דיין מויל, נָאז און אויגן.

 ויסמיידן רירנדיק דיין ּפנים, אויגן, נָאז און מויל 
 

    
 ¿ ווי קען איר הַאלטן זיך פון בַאקומען די קָארָאנַאווירוס 

 די זאלסט: 
ווַאש דיין הענט ָאפט מיט זייף און ווַאסער ֿפַאר ביַי   •

סעקונדעס, סּפעציעל איידער און נָאך עסן,   20מינדסטער 
נָאך נוצן פון די ָאּפטריט, נָאך קָאפינג ָאדער ניסן און נָאך  

 רירנדיק סערפַאסיז
נָאז   ,צי ניט פַארבינדן דיין אויגן •

  .ָאדער מויל מיט ַאנווַאשט הענט
בלייבן ווייט פון מענטשן ווָאס  •

 זענען קרַאנק 
דעקן דיין מויל ווען איר   •

הוסט ניסן ניצן ַא געוועב און  
ווַארפן עס ַאוועק אין ַא  

 ֿפַארמַאכט קַאנטיינער 
 רעגולער ריין סערפַאסיז און ַאבדזשעקץ אין דיין היים  •

 אויב איר מוזן גיין ַארויס: בלייבן ין!  
איר מוזן דעקן דיין נָאז און מויל מיט ַא שטָאף ָאדער  •

ַא מַאסקע ווען איר פַארלָאזן דיין הויז און וועט זיין  
 ַארום אנדערע מענטשן. 

הַאלטן ַא  ויסמיידן נָאענט קָאנטַאקט מיט מענטשן.  •
 פיס.  6וויַיטקייט פון ביַי מינדסטער 

ויסמיידן שּפילעריַי און ַאקטיוויטעטן ווָאס הָאבן נָאענט  •
 קָאנטַאקט 

ויסמיידן סערפַאסיז און ַאבדזשעקץ ווָאס זענען זייער   •
גערירט. דָאס כולל קרָאם קַאונערטַאּפס ָאדער שּפילּפלַאץ 

 ויסריכט ווי סליידז און סווינגס. 
ש דיין הענט מיט זייף און ווַאסער ֿפַאר ביַי  וואַ  •

  .סעקונדעס ווען איר אומקערן ינעווייניק 20מינדסטער 

וויַאזוי וועל איך וויסן צי איך הָאב  
 ¿דעם קָארָאנאווירוס 

 דער קָארָאנַאווירוס קען פַארשַאפן: 
 הוסטן  •

 פיבער  •
 טרָאובלע ברידינג  •

 14טעג ָאדער ווי  2סימּפטָאמס קען דערשיַינען אין בלויז 
 טעג נָאך איר כַאּפן עס. ּפונקט וויַיל איר הָאט

די סימּפטָאמס מיינען נישט די קָארָאנַאווירוס. איר קען הָאבן ַא 

 קַאלט ָאדער די פלו.

 אויב איר זענט קרַאנק: 
דו זאלסט נישט גיין צו ַא  רופן דיין דָאקטער.  •

 שּפיטָאל ָאדער ַא דרינגלעך זָארגן צענטער. 
בליַיבן ַאוועק פון אנדערע. אויב איר הָאט ַא בַאזונדער  •

ּפלַאץ איר קענען בליַיבן אין און ַא בַאזונדער קלָאזעט 
 איר קענען נוצן, דָאס איז בעסטער.

 ווַאש דיין הענט מיט זייף און ווַאסער.  •

 ַינטיילונג פערזענלעכע ייטַאמז. ויסמיידן י  •

אויב איר הָאט געהאט קָאנטַאקט מיט עמעצער וואס איז  
 טעג:   14קראנק אין די לעצטע  

 איר זָאל בליַיבן אין שטוב.  •
איר קען הנאה סּפענדינג צייט אין דיין אייגן בַאקיַארד  •

ָאדער אנדערע פערזענלעכע דרויסנדיק ּפלַאץ, ָאבער איר  
 זָאל נישט גיין אין ציבור דרויסנדיק סּפייסַאז 

 טרָאגן ַא מַאסקע  -ֿפיס   6הַאלטן ַא וויַיטקייט פון ביַי מינדסטער  
 

 
 
 
 
 
 

 
 אויב עמעצער מיט ווָאס איר לעבן איז קרַאנק: 

 פיס ַאוועק פון די קרַאנק מענטש.  6בליַיבן ביַי מינדסטער  •
דו זאלסט נישט פַארבינדן סערפַאסיז ָאדער עסנווַארג   •

 ווָאס די קרַאנק מענטש האט גערירט. 
 הַאלטן ווַאש דיין הענט געזונט.  •

 ¿ וויַאזוי איך זָאגן העלא צו מיין פרענדז 
 טעקסט, רופן, ווידעא שמועסן ָאדער שיקן ַא ָאנזָאג.

 
 
 
 
 

 לעבט  היט  די פַארשּפרייטן  ָאּפשטעל זיכער    בלייבן 
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 מַאסקע מַאסקע

 

 פיס פיס
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