
 

 טַײערע אַײנװױנער:
 

קהילה אּון ַאלע ניו יָארקערס זיכער   NYCHAַא דַאנק ֿפַאר ַאלץ װָאס איר הָאט געטָאן ּכדי צּו הַאלטן אּונדזער  

 אּון געזּונט במשך די צַײטן ֿפּון קריזיס.  

 

NYCHA    ּכדי צּו ֿפַארזיכערן ַאז ַאלע אַײנװױנער בַאקּומען ּכסדרדריק איקערדיק בַאדינען; אַײך    24/7ַארבעט
בעסערע ֿפירּונגען ֿפּון נַאציָאנעלע, שטַאט אּון ָארטיק געזּונטערהַײט בַאַאמטער; אּון  COVID-19צּושטעלן 

ּפָאליסיס אּון בַאדינען, בַאזירט אױף   NYCHAדי   אַײך דערהַײנטיקן מיט עכטע צַײט ענדערּונגען מיר מַאכן צּו 

 די אינֿפָארמַאציע מיר בַאקּומען.

 

 ביטע איבערקּוקן מיט אױֿפמערקזַאמקַײט די װַײטערדיקע דערהַײנטיקּונגען.

 

 בַאדינען אּון ֿפַארהַאלטּונגען.

 

 אויסשַאלטערּונגען זַײנען ֿפַארהַאלטן ביזּפלַאנירטע היץ, הײס װַאסער אּון װַאסער דערװַײל ַאלע 

װַײטערדיק בַאמערקּונג, סּפעציעל בַאהיצּונג אּון ליֿפט מַאנשַאֿפטן, אּון ַאנדערע נויטֿפַאל מַאנשַאֿפטן ָאנגײן 
  דעקּונג אּון ֿפַארריכטּונגען. 24/7צּושטעלן 

 

NYCHA  ניט ַארבעט בַאֿפעלן דעֿפינירן ַאז  יטֿפַאלנוּפערסָאנַאל װעט ָאנגײן ענטֿפערן צּו אּון דּורכֿפירן

װַאסער אּון הײס װַאסער צּושטַאנדן, װַאסער לעכצן, גַאז לעכצן ָאדער שמעקן, מבול צּושטַאנדן, 

ֿפַארהַאלטּונגען, עלעקטרישע ּפּונקטן, אינלענדיש שטשור ֿפַארֿפליצן, גרױס בעט קנַײּפערס ָאדער מיסע 

  ַאנדערע ריזיקע צּושטַאנדן.אּון ֿפַארֿפליצן, 

 

NYCHA  :אױך ענטֿפער ַארבעט בַאֿפעלן ּכדי צּו ֿפַארריכטן די ֿפָאלגנדיקע סּפעציֿפיש צּושטַאנדן 

 ניט קײן מַאכט אין  גַאנצן דירה.  •

 טײליקע מַאכט אויסשַאלטערּונגען װָאס ּפרַאלן קיך ָאדער בָאדצימער  •

 לעבן אּונטערהַאלטן עקוויּפמענט ניט קײן עלעקטרישער מַאכט ֿפַאר  •

 שַאֿפעס ֿפַאלן ַאװעק ֿפּון װענט   •

 ברענער ָאדער קעלטערער װָאס ַארבעטן ניט  •

 רױך/טשַאד מָאנָאקסידע דיטעקטָארס װָאס ַארבעטן ניט  •

 ֿפעלנדיק/אױסמַײדן ֿפענצטער גַארד •

 דירה טיר װָאס ַארבעט ניט  •

 

בַאֿפעלן בַאצױגן מיט אינטערקָאמס אּון לָאבי טירן, אּון װעלן צּושטעלן הײס מיר װעלן אױך ענטֿפערן ַארבעט 
   ּפלײטס צּו אַײנװױנער ָאן גַאז.

 

NYCHA  אױך דּורכֿפירט עטלעכע קריטיש ַארבעט בַאֿפעלן דזשענערייטעד ַאז ַא רעזּולטַאט ֿפּון ַא געריכט

בַאֿפעל, ַא קָאמישָאנער בַאֿפעל צּו ָאּפלָאזן ָאדער ַאנדערע שענדּונגען, ָאדער דּורך אּונדזער אײגענער דּורכֿפירן 

   ּפרָאצעס.
 



NYCHA ירות צּו דערֿפירן בלַײ ֿפַארריכטּונג, אּון זַאמלען שטױב װיש ָאנגײט ַארַײנגײן אין אַײנװױנער ד

ַאנטװיקלּונגען ַאװּו מען דַאכט עס איז דָא בלַײ בַאזירט נעמל אּון ַא קינד   92מּוסטערן, בלױז אין יוניטס אין די 
ין קײן ַאנטװיקלּונג, טעסט רעזּולטַאט א  XRFיּונגער ֿפּון זעקס לעבט ָאדער װיזיט, אּון/ָאדער הָאט ַא ּפָאזיטיװ 

    ריגַארדלעס ֿפּון הָאבן ַא קינד יּונגער װי זעקס װָאס לעבט ָאדער װיזיט.

 

מיר אױך ֿפירן שימל דּורכקוקן אּון, אױב מיר געֿפינען שימל צּושטַאנדן, דעם נױטיק ֿפַארריכטּונג ַארבעט איז 

  צּושטַאנדן װערט אױֿפגעהענגט.נעמל װָאס איז ֿפַארבּונדן מיט שימל   דּורכגעֿפירט.
 

נָאך דערצּו, מיר ענטֿפערן אּון נָאכֿפָאלגן קײן אינלענדיש שטשור ֿפַארֿפליצן, אּון ֿפריערדיקע אידענטיֿפיצירט  

מיר הָאבן אױֿפגעהענגט ַאלע ּפרָאַאקטיװע ּפעסט דּורכקוקן   שטרענגע ֿפַארֿפליצן ֿפּון בעט קנַײּפערס ָאדער מיסע.  

( אּון װעלן בלױז ֿפירן ַארבעט אין געװײנטלעך  Targeted Reliefאּון    NPIIהַאנדלּונגען )ַארַײנגענּומען  אּון באַ 

 ערטער אּון קעלערן ַאז ַא טײל ֿפּון אּונדזער רײניק בנינים איניציַאטיװ. 
 

אױב זײ װילן בעטן ַא נויטֿפַאל ֿפַארריכטּונג.  718-707-7771אױף  CCCאַײנװױנער קענען ָאנקלינגען דעם 

  טעג ַא װָאך. 7שעהן ַא טָאג,   24טרײנירטע רעּפרעזענטַאנטן זַײנען ֿפַארַאן 

 

 בַאשיצּונגען ֿפַאר אַײנװױנער אּון ַארבעטער

 

,  DOHMH. די װָאך, COVID-19מענטשן װָאס װַײזן ניט קײן סימּפטָאמס מעגן אױך קענען ֿפַארשּפרייטן 

ַאזױ װי ֿפעדערַאל אּון שטַאט געזּונטערהַײט בַאַאמטער הָאבן צּוגעשטעלט גַײדַאנס בַײ זָאגן ַאז בַײ טרָאגן ַא 

צּו ַאנדערע מענטשן. ַא ּפנים   COVID-19טּונג ֿפּון ּפנים דעקּונג, איר קענען העלֿפן ֿפַארשטערן די ֿפַארשּפריי
דעקּונג קען ַארַײננעמען ַאלץ װָאס ֿפַארדעקט אַײער נָאז אּון מױל, ַארַײנגענּומען שטױב מַאסקעס, שַאלן אּון 

 בַאנדַאנַאס.  

 

אַײנװױנער: ביטע טרָאגן ַא ּפנים דעקּונג װען איר לָאזן  NYCHAדעריבער, מיר רעקָאמענדירן ַאלע 

 ּפערסָאנַאל ָאדער ַאנדערע געסט ַארַײנגײן אין אַײער דירה. NYCHAאַײער הײם, אּון װען 

 

NYCHA  ּפערסָאנַאל װָאס גײט אױף אַײנװױנער דירות ֿפַאר די ֿפריערדיקע בַאדינען אּון ֿפַארריכטּונגען

רעניש מיטלען אײדער ַארַײנגײן, ַארַײנגענּומען טרָאגן ּפנים אּון ַאנדערע בַאשיצּונג װעלן אױך הָאבן בַאװאָ 

  -זעקס ָאדער מער ֿפיס  -דעקּונגען, בעטן אַײנװױנער װעגן זײער געזּונטערהַײט, אּון הַאלטן סָאשַאל וויַיטקייט 

 ֿפּון ַאנדערע מענטשן אין דעם דירה. 
 

נװױנער אױך בעטן ּפערסָאנַאל מיטגלידער װעגן זײער געזּונטערהַײט, מיר שטַארק רעקָאמענדירן ַאז אײַ 

בעט ַאז די   NYCHAאײדער זײ ַארַײנלָאזן זײ אין זַײנע דירות. אױב ַא מיטגליד ֿפּון הויזגעזינד ֿפיל ניט גּוט, 

ֿפַארריכטּונג איז זָאלן בלַײבן אין ַא בַאזּונדערער צימער מיט ַא ֿפַארמַאכטע טיר, ביז די משּפחה מיטגלידער 

אױב ַא בַאזּונדערער צימער איז ניט ֿפַארַאנען, מיר בעטן ּפערסָאנַאל אּון אַײנװױנער צּו הַאלטן  געענדיקט.
  ֿפיס וויַיטקייט ֿפּון יעדער אײנער, ביז די ֿפַארריכטּונג איז געענדיקט.-לּפחות ַא זעקס

 

די יּוניט ּכדי צּו העכערן ווענטַאליישַאן במשך די  דעם ּפערסָאנַאל מעג אױך עֿפענען ַא ֿפענצטער אין 

   ֿפַארריכטּונג.

אױב דעם אַײנװױנער בַאשלָאסט ַאז דעם ּפערסָאנַאל מיטגליד זָאל ניט ַארַײנגײן אין דירה, ָאדער ֿפָאלגן די 
 רעף.  אינסטרּוקציעס, דעם ּפערסָאנַאל װעט ַארבעטן מיט זײער אױֿפזעער ּכדי צּו בַײטן דעם צּונױֿפט

 



ּפערסָאנַאל מעג דַארֿפן ַארַײנגײן סַײ װי, מיט  NYCHAביטע זַײט אױֿפמערקזַאם, אין עטלעכע נױטֿפַאלן, 

( ָאדער ערשטע רעסּפָאנדענטס אױב ַאן  PSAּפָאליצײ בַאדינּונג געגנט ) NYPDדעם הילף ֿפּון די ָארטיק 
ע צּוליב ַא זיכערקַײט דערװעגן ַאזוי װי ֿפַארמַאכן ַא אַײנװױנער איז אין געֿפַאר ָאדער מען דַארף בַאלדיק ַאקצי 

   גַאז ליניע.

  

מײלס, טעלעֿפָאן קלּונגען, רָאבָאקַאלס אּון -אינֿפָארמַאציע דּורך אי COVID-19מיר װעלן ָאנגײן ַארױסגעבן 

, אּון www.nyc.gov/nychaסיגנַאגע דּורך אַײערע ַאנטװיקלּונגען. ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, ביטע גײ אױף 

 ענדיקן אַײערע טרַאנסַאקציעס אּון בַאקּומען ּפּוש בַאמערקּונגען. , ּכדי צּו MyNYCHA appדַאּונלָאד 

 
  NYCHAַא גרױסן דַאנק ֿפַאר אַײער ָאנגעגַאנגען הילף אּון ָאנהַאלט. צּוזַאמען מיר קענען העלֿפן אּונדזער 

 קהילה זיכער אּון געזּונט.

 

  

 

http://www.nyc.gov/nycha

