
  :אַײנװױנער טַײערע
  
 שּפיץ אּונדזער איז ּפערסָאנַאל אּון אַײנװױנער אּונדזערע ֿפּון זיכערקַײט אּון געזּונטערהַײט די

 די בַאהַאנדלען צּו ּכדי צּוזַאמען ַארבעטן מיר ַאז שוּתקײט אײביק אַײער ֿפַאר דַאנק אַ . בילכערקיַיט
   .ּפַאנדעמיק קָארָאנַאװירּוס דעם בײַ  אוֿפגעשטעלט טשַאלעדזשעס

  
 אּון בַאדינען איקערדיק מיט משּפחה אַײערע אּון אַײך צּושטעלן ֿפַאר טָאג גַאנצן אַ  ַארבעטן מי

 ַארּום ַאנטוויקלט סיטּוַאציע די ַאז. שײכנדיק אּון העלֿפיק זַײן קען װָאס אינֿפָארמַאציע קײן איבערגעבן
COVID-19 ,בַאַאמטער ֿפּון בַאקּומען מיר גַײדַאנס די לױט ּפָאליסיס אּונדזערע איבערבַײטן ָאנגײן מיר 

  .שוּתֿפים רעגירּונג ַאנדערע אּון NYC Health Department דעם װי ַאזױ
  

  דעקּונגען ּפנים
  

 ּפנים ניצן װעגן װָאך די בַאֿפעלן עקזעקּוטיװע װיכטיקע ַארויסגעגעבן הָאט קּוָאמאָ  גּובערנַאטָאר
  .געןדעקּונ

  
 ַאּפריל, ֿפרַײטיק זַײן װירקן װעט װָאס בַאֿפעל עקזעקּוטיװער ַאן ַארױסגעגעבן הָאט גּובערנַאטָאר דעם

 װָאס, אַײנװױנער NYCHA ַארַײנגענּומען, מענטש יעדער ַאז ֿפעסטשטעלט װָאס., מ.נ 8 ,2020 ,17
 זַײן דעקן דַארֿפן װעלן דעקּונג ּפנים אַ  בַאהַאנדלען מעדיקַאלי קענען אּון ַאלט יָאר 2 װי עלטער זַײנען

 אּוממעגלעך אּון ָארט ּפּובלישער אַ  אין װען דעקּונג ּפנים שטָאף ָאדער מַאסקע ַאאַ  מיט מױל אּון נָאז
 ּפנים אַ  ).ֿפיס זעקס לּפחות ֿפּון וויַיטקייט אַ ( וויַיטקייט סָאשַאל, הַאלטן ניט װען ָאדער, הַאלטן צּו

 שַאלן, מַאסקעס שטױב ַארַײנגענּומען, מױל אּון נָאז אַײער ֿפַארדעקט װָאס ַאלץ ננעמעןַארײַ  קען דעקּונג
  .בַאנדַאנַאס אּון
  

 אין ּפלעצער אּון ערטער ּפּובלישע אִין זַײט איר װען בַאֿפעל דעם ֿפָאלגן דַארֿפן משּפחה אַײער אּון איר
NYCHA ָאֿפיסעס ָאנֿפירּונג, ערטער ַארַײנגַאנג בנין, לָאביס, ליֿפטן, קָארידָארס װי ַאזױ, ַאנטװיקלּונגען ,

  .װעג שטעג אּון ערטער זיצן), ֿפַארמַאכט יעצט זַײנען װָאס( שּפילּפלעצער
  

 ַאלע װעכן דּורך בַאֿפעל ַאנדערער ַאן ַארױסגעגעבן הָאבן שטָאט די אּון גּובערנַאטָאר דעם, דערצּו אין
 דירעקט אין װען נָאז אּון מױל די ֿפַארדעקט װָאס דעקּונג ּפנים אַ  גןטראָ  דַארֿפן ַארבעטער איקערדיק
 קײן ֿפּון װײניקער ָאדער ֿפיס זעקס זַײנען ַארבעטער די װען, מײנט דָאס - מענטשן מיט קָאנטַאקט

  .אַײנװױנער אּון ַארבעטער-קאָ  ַארַײנגענּומען, ּפלַאץ ַארבעט דעם אין מענטש
  

 ַאלע צּו דעקּונגען ּפנים ַארױס געב NYCHA, בַאֿפעל עקזעקּוטיװער דעם מיט צּוזַאמענהַאנג אין
 דירעקט אין זַײן מעג ּפערסָאנַאל דעם װעלכע אין ָאֿפיסעס אּון ַאנטװיקלּונגען NYCHA ֿפּון ַארבעטער
 ּומעןַארַײנגענ, ּפּובילק דעם ֿפּון מיטגלידער ָאדער מיטגליד ּפערסָאנַאל ַאנדערער ַאן מיט קָאנטַאקט

 דרויסנדיק אּון, ּפלעצער װַארטן ָאֿפיס ָאנֿפירּונג, ערטער ּפּובלישע, דירּות ַארַײן נעם  דָאס.אַײנװױנער
  .װעג שטעג אּון ערטער זיצן, שּפילּפלעצער, ַארַײנגַאנגען בנין װי ַאזוי ערטער

  



 ֿפַארשּפרייטן ּפָאטענציעל ּוןֿפ עס טרָאג װָאס דעם ֿפַארשטערן צו איז דעקּונג ּפנים דעם ֿפּון ציל דעם
 אּון ווַײטקייט סָאשַאל ֿפַאר ֿפַארטרעטער אַ  ַאז בַאטרַאכט ניט איז  עס.ַאנדערע צּו COVID-19 דעם

 ֿפיס זעקס ֿפּון וויַיטקייט מינימּום אַ  ַאט ווַײטקייט סָאשַאל הַאלטן שטענדיק דַארף איר. היגיענע הַאנט
     .COVID-19 קעגן בַאשיצן זיך ֿפַאר מיטלען מַאריּפרי די ַאז היגיענע הַאנט אּון
  

   ַארבעטער אּון אַײנװױנער ֿפַאר בַאשיצּונגען ַאדיציָאנעלע
  

 ֿפַאר דירות אַײנװױנער אױף גײט װָאס ּפערסָאנַאל NYCHA, דעקּונגען ּפנים טרָאגן צּו דערצּו אין
 בעטן ַארַײנגענּומען, מיטלען בַאװָארעניש ַאנדערע הָאבן אױך װעלן ֿפַארריכטּונגען אּון בַאדינען דּורכֿפירן

 ֿפּון וויַיטקייט סָאשַאל ֿפיס מער ָאדער זעקס לֿפחות הַאלטן אּון, געזּונטערהַײט זײער װעגן אַײנװױנער
 בַאשיצן צּו דעקּונגען ּפנים טרָאגן זָאלן אַײנװױנער ַאז אױך בעטן מיר. דירה דעם אין מענטשן רעַאנדע

NYCHA דירה אַײער אין ַארבעטן זײ װען ּפערסָאנַאל.    
  

 אײדער, געזּונטערהַײט זײער װעגן מיטגלידער ּפערסָאנַאל בעטן אױך אַײנװױנער ַאז רעקָאמענדירן מיר
 די ַאז בעט NYCHA, גּוט ניט ֿפיל הויזגעזינד ֿפּון מיטגליד אַ  אױב. דירות זַײנע אין זײ ַארַײנלָאזן זײ

 ֿפַארריכטּונג די ביז, טיר ֿפַארמַאכטע אַ  מיט צימער בַאזּונדערער אַ  אין בלַײבן זָאלן מיטגלידער משּפחה
 צּו אַײנװױנער אּון סָאנַאלּפער בעטן מיר, ֿפַארַאנען ניט איז צימער בַאזּונדערער אַ  אױב. געענדיקט איז

  .געענדיקט איז ֿפַארריכטּונג די ביז, אײנער יעדער ֿפּון וויַיטקייט ֿפיס-זעקס אַ  לּפחות הַאלטן
  

 די במשך ווענטַאליישַאן העכערן צּו ּכדי יּוניט די אין ֿפענצטער אַ  עֿפענען אױך מעג ּפערסָאנַאל דעם
  .ֿפַארריכטּונג

  
 ֿפָאלגן ָאדער, דירה אין ַארַײנגײן ניט זָאל מיטגליד ּפערסָאנַאל דעם ַאז בַאשלָאסט אַײנװױנער דעם אױב

  .צּונױֿפטרעף דעם בַײטן צּו ּכדי אױֿפזעער זײער מיט ַארבעטן װעט ּפערסָאנַאל דעם, אינסטרּוקציעס די
  

 בײַ  װעבּפלַאץ אּונדזער יטװיז ביטע, קריזיס COVID-19 דעם װעגן דערהַײנטיקּונגען לעצטע די ֿפַאר
  .ֿפַארַאנען איז אינֿפָארמַאציע נױ װען אַײך מיט איבערגעבן ָאנגײן װעלן מיר. דאָ  קנַאקן

  
 דָאס ֿפּון ַארױסגײן װעלן מיר אּון, צּוזַאמען טשַאלעדזשעס די ַאריבערגײן װעלן מיר. דַאנק אַ 

  .שטַארקער
  

  ,סינסערעלי
  
 


