
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אװ העלט )New York State Department of Health, NYSDOH(   |   פעברואר 2021

פרי־קעי ביז גרעיד COVID-19 12 װעגװײזער

Yiddish: 13208



ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אװ העלט )New York State Department of Health, NYSDOH( פרי־קעי ביז גרעיד COVID-19 12 װעגװײזער

נײן יאיאיא

נײן יא נײן 
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 NYSDOH COVID-19 פערזענליכע טשארט צו באשליסן צי א סטודענט מעג גײן אין שולע

מעג מײן קינד גײן הײנט אין שולע? 

אין די לעצטע 10 טעג, איז אײער קינד 
געטעסטעט געװארן פאר דעם װײרוס 

װאס איז גורם COVID-19, װעלכער איז 
?SARS-CoV-2 אױך באװאוסט אלס

אין די לעצטע 10 טעג איז אײער קינד׃
 •   געפארן אין אױסנלאנד קײן א לאנד װאס 

געפינט זיך אױף   CDC טרעװל העלט מעלדונג 
פאר COVID-19 מיט שטאפל 2 אדער העכער;   

אדער    
 •  געפארן קײן א סטעיט װאס האט

 נישט קײן גרעניץ מיט ניו יארק
סטעיט )noncontiguous(; אדער 

 •   איז באשטימט געװארן אלס א קאנטאקט פון 
א מענטש װאס האט געטעסטעט פאזיטיװ 

פאר COVID-19 דורך א לאקאלע העלט 
דעפארטמענט?

צי האט אײער קינד יעצט )אדער האט געהאט אין די לעצטע 10 טעג(  אײן אדער 
מער פון די דאזיגע נײע סימפטאמען אדער סימפטאמען װאס װערן ערגער? 

 •   ַא טעמפעראטור העכער פון 
אדער גלײך 100.0 גראד 

פערענהײט )37.8 גראד צעלסיוס(
•  פיבערט אדער האט טשילס

•  הוסט

 •   פַארלוסט פון חוש הטעם אדער 
חוש הריח

פַארמַאטערט/שפירט זיך מיד   • 

װײטאג אין האלז   • 

 •   קורצע אטעם אדער 
שװעריגקײט אטעמען 
איבל, ברעכן, שילשול   • 

•   װײטאג אין די מוסקלען 
אדער קערפער
קאפ װײטאגן    • 

פַארשטאפטע/רינענדיגע נאז   • 

אײער קינד  טָאר נישט  גײן אין שולע הײנט. 
ער/זי מוז בלײבן איזאלירט )אין דער הײם און 

אפגעזונדערט פון אנדערע( ביז כאטש 10 
טעג זענען אריבער זינט װען די סימפטאמען 

האבן זיך אנגעהױבן מיט כאטש 72 שעה 
נאכ’ן געזונט װערן )װען פיבער האט זיך 

אױפגעהערט אן קײן מעדיצינען װאס 
ברענגען אראפ פיבער( אױב מען װארט אױף 
די רעזולטאטן  אדער  אױב זײ זענען  פאזיטיװ , 

האט דער לאקאלער העלט דעפארטמענט 
באפרײט אײער קינד פון איזאלירונג. 

אײער קינד  טָאר נישט  גײן הײנט אין 
שולע. 

אײער קינד'ס פעדיאטרישער העלטקעיר 
פארזארגער )HCP( דארף אים/זי 

 HCP אפשאצן. רופט אײער קינד'ס
אײדער איר גײט אין די אפיס אדער 

קליניק כדי זײ צו לאזן װיסן אז דאס קינד 
האט סימפטאמען. אױב אײער קינד האט 

נישט קײן HCP, רופט אײער לאקאלע 
העלט דעפארטמענט. 

אײער קינד  מעג  גײן הײנט אין שולע. 
מאכט זיכער אז ער/זי טראגט א פנים 

צודעק אדער א פנים מאסקע, האלט זיך 
דערװײטערט פון אנדערע און דערמאנט 

זײ צו װאשן די הענט!

קומט זאפארט אן צו מעדיצינישע הילף אױב אײער קינד׃
 •   האט שװעריגקײטן אטעמען אדער אטעמט זײער שנעל

האט א פיבער װאס דױערט לאנג   • 
•  איז צו קראנק צו טרינקען פליסיגקײטן 

•  האט שטארקע װײטאגן אין בױך, שילשול אדער ברעכן

 •   האט א טױש אין הױט קאליר – די הױט װערט בלאס, באפלעקט און/אדער בלױ
שנעלע הארץ קלאפעניש אדער װײטאג אין די ברוסט   • 

פישט װײניגער װי געװענליך    • 
איז לעטארגיש, צערײצט, אדער צעטומלט   • 

איז דער טעסט רעזולטאט געװען 
 פאזיטיװ  אדער װארט איר נאך אויף דעם 

רעזולטאט? 

מעלדט אן אפװעזנהײטן, סימפטאמען און פאזיטיװע COVID-19 טעסט רעזולטאטן אין אײער קינד'ס שולע. 

אײער קינד  טָאר נישט  גײן הײנט אין שולע אױסער װען׃
•  פאר רײזנדע׃ זײ האבן זיך איזאלירט במשך 10 טעג אדער 

 נאכגעקומען די קריטעריעס צו “טעסט אוט” פון דעם
10-טעגיגע קאראנטין פעריאדע.

•  פאר קינדער װאס זענען באשטימט געװארן אלס א 
קאנטאקט: ביז דער לאקאלער העלט דעפארטמענט 
באפרײט אײער קינד פון קאראנטין )כאטש 10 טעג(. 

אױב אײער קינד האט באקומען א COVID טעסט נישט 
שפעטער װי 72 שעה אײדער דאס קינד איז אנגעקומען קײן 
ניו יארק, מוז דאס קינד זיך איזאלירן במשך 3 טעג און קען 
געטעסטעט װערן דעם 4טן טאג נָאכ’ן אנקומען. סטודענטן 
װאס באקומען א צװײטע נעגאטיװע רעזולטאט מעגן װידער 

גײן אין שולע. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
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אדער 
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מײן קינד האט   COVID-19 סימפטאמען. װען מעג ער/זי װידער גײן אין שולע? 
העלטקעיר פארזארגער )HCP( אפשאצונג פאר COVID-19 )קען זײן פנים־אל־פנים אדער דורך װידעא/טעלעפאן לױט װי דער HCP באשטימט  ( 

HCP רעקאמענדירט א COVID-19 דיאגנאסטישע טעסט
 HCP געבט אן 

אלטערנאטיװע דיאגנאז

גײט נישט אין שולע און בלײבט איזאלירט ביז דער טעסט 
רעזולטאט קומט צוריק

 COVID-19
דיאגנאסטישע 

טעסט איז 
רעקאמענדירט 
געװארן אבער 
נישט געמאכט 

געװארן און עס איז 
נישט פאראן קײן 
אלטערנאטיװע 

דיאגנאז

דער HCP האט 
דאס קינד נישט 

אפגעשאצט

נעגאטיװער טעסט רעזולטאט 

אײער לאקאלער העלט דעפארטמענט װעט זיך 
פארבינדן מיט אײך כדי נאכצופאלגן. 

אײער קינד מוז בלײבן איזאלירט )אין דער הײם און 
אפגעזונדערט פון אנדערע( ביז אײער לאקאלער 

העלט דעפארטמענט באפרײט אײער קינד פון 
איזאלירונג,   װאס איז טיפיש׃

•   10 טעג נאכדעם װי די סימפטאמען האבן זיך 
אנגעהױבן;  און

•  דאס קינדס סימפטאמען װערן בעסער;  און  
•   דאס קינד האט נישט געהאט קײן פיבער במשך 

אמװײניגסטנס 72 שעה אן נישט גענוצט קײן 
מעדיצינען װאס ברענגען אראפ פיבער. 

בשעת אײער קינד איזאלירט זיך,  מוזן אלע 
הױזגעזינד מיטגלידער זיך איזאלירן אין דער הײם 

ביז זײ װערן באפרײט דורך דעם לאקאלע העלט 
דעפארטמענט, אדער ביז 10 טעג זענען אריבער און 

איר האט נישט געהאט קײן סימפטאמען. 
באמערקונג׃ מען דארף נישט האבן קײן צװײטע 

נעגאטיװע COVID-19 טעסט כדי װידער גײן אין שולע. 

אױב אײער קינדס סימפטאמען 
װערן בעסער  און  ער/זי האט 

נישט געהאט קײן פיבער במשך 
אמװײניגסטנס 24 שעה אן נוצן 

קײן מעדיצינען װאס ברענגען 
אראפ פיבער,  מעג דאס קינד 

װידער גײן אין שולע  מיט׃ 
•   א צעטל פונעם HCP װאס 

פעסטשטעלט אז דער טעסט 
איז געװען נעגאטיװ  אדער 

•  צושטעלן א קאפיע פון דעם 
נעגאטיװן טעסט רעזולטאט.

אױב אײער קינדס HCP שטעלט צו א דיאגנאז 
פון א באקאנטן כראנישן צושטאנד מיט 

סימפטאמען װאס האבן זיך נישט געטױשט, 
אדער א באשטעטיגטע אקוטע קראנקהײט 

)בײשפילן זענען: אינפלוענציע װאס איז 
באשטעטיגט לאבאראטאריש, סטרעפ־

האלז(  און  עס איז נישט פאראן קײן חשד פון 
COVID-19, דארף מען צוערשט באקומען א 

צעטל אונטערגעשריבן דורך דעם   HCP װאס 
ערקלערט דעם אלטערנאטיװן דיאגנאז  

אײדער אײער קינד איז ערלױבט װידער גײן אין 
שולע. דאס קינד מעג װידער גײן אין שולע לױט 
די געװענליכע אנװײזונגען פאר יענעם דיאגנאז. 

 HCP באמערקונג׃ אן אונטערגעשריבענע
צעטל װאס פעסטשטעלט אומבאשטעטיגטע 

אקוטע קראנקהײטן, אזױװי װײרעל 
רעספירעטארי קרענק )URI( אדער װײרעל 
גאסטראענטערײטיס, װעט נישט זײן גענוג. 

אײער קינד מוז בלײבן איזאלירט 
אין דער הײם  און קען נישט גײן אין 

שולע ביז אײער לאקאלער העלט 
דעפארטמענט באפרײט אײער קינד 

פון איזאלירונג, װאס איז טיפיש׃  
•   עס זענען פארבײ אמװײניגסטנס 

10 טעג זינט די דאטום פון ערשטע 
סימפטאמען;  און

•   דאס קינדס סימפטאמען װערן 
בעסער;  און  

•   דאס קינד האט נישט געהאט 
קײן פיבער במשך אמװײניגסטנס 

72 שעה אן נוצן קײן מעדיצינען 
װאס ברענגען אראפ פיבער.

פאזיטיװער טעסט רעזולטאט 

 .COVID-19 דעם װירוס װאס איז גורם ,SARS-CoV-2 אדער אנטיגען טעסטינג פאר )PCR .דיאגנאסטישע טעסטינג שליסט אײן מאלעקולארע )צ.ב.ש COVID-19
דיאגנאסטישע טעסטינג קען דורכגעפירט װערן מיט א נעיזאפארינדזשעאל סװאב )פונעם הינטערשטן טײל פונעם מױל און האלז(, א נעיזאל סװאב )פון די נאז( אדער 

סלינע סעמפל, לױט װי דער העלטקעיר פארזארגער האט באשטעלט און לאבאראטאריע האט ספעסיפיצירט. אמאל װעט זיך אױספעלן צו מאכן א מאלעקולארע 
באשטעטיגונג־טעסט נאך א נעגאטיװע אנטיגען טעסט. סערָאלָאדזשי )אנטיבאדי טעסטינג( קען נישט גענוצט װערן כדי צו באשטעטיגן COVID-19 דעפיניטיװ. 
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 NYSDOH COVID-19 פערזענליכע טשארט צו באשליסן צי אײנגעשטעלטע קענען גײן צו די ארבעט

קען איך גײן צו דער ארבעט אין דער שולע הײנט? 

קומט זאפארט אן צו מעדיצינישע הילף אױב איר׃
האט שװעריגקײטן אטעמען אדער אטעמט זײער שנעל   • 

•  זענט צו קראנק צו טרינקען פליסיגקײטן 
•  האט שטארקע װײטאגן אין בױך, שילשול אדער ברעכן

האט א טױש אין הױט קאליר – די הױט װערט בלאס, באפלעקט און/אדער בלױ   • 
האט שנעלע הארץ קלאפעניש אדער װײטאג אין די ברוסט   • 

פישט װײניגער װי געװענליך    • 
זענט לעטארגיש, צערײצט, אדער צעטומלט    • 

נײן יאיאיא

נײן יא נײן 

אין די לעצטע 10 טעג זענט איר 
געטעסטעט געװארן פאר דעם װײרוס 

װאס איז גורם COVID-19, װעלכער איז 
?SARS-CoV-2 אױך באװאוסט אלס

אין די לעצטע 10 טעג זענט איר׃
 •   געפארן אין אױסנלאנד קײן א לאנד װאס 

געפינט זיך אױף   CDC טרעװל העלט 
מעלדונג פאר COVID-19 מיט שטאפל 2 

אדער העכער;   אדער  
  •   געפארן קײן א סטעיט װאס האט

 נישט קײן גרעניץ מיט ניו יארק
סטעיט )noncontiguous(; אדער

 •   באשטימט געװארן אלס א קאנטאקט פון 
א מענטש װאס האט געטעסטעט פאזיטיװ 

פאר COVID-19 דורך א לאקאלע העלט 
דעפארטמענט?

 צי האט איר יעצט )אדער האט געהאט אין די לעצטע 10 טעג( אײן אדער 
מער  פון די דאזיגע נײע סימפטאמען אדער סימפטאמען װאס װערן ערגער? 

 •   ַא טעמפעראטור העכער פון אדער 
גלײך 100.0 גראד פערענהײט 

)37.8 גראד צעלסיוס(
פיבערט אדער האט טשילס  • 

 •  הוסט
 •   פַארלוסט פון חוש הטעם אדער 

חוש הריח
פַארמַאטערט/שפירט זיך מיד   • 

װײטאג אין האלז   • 
 •   קורצע אטעם אדער 

שװעריגקײט מיט’ן אטעמען 
איבל, ברעכן, שילשול   • 

װײטאג אין די מוסקלען אדער    • 
קערפער

קאפ װײטאגן    • 
פַארשטאפטע/רינענדיגע נאז   • 

 איר טארט נישט  גײן צו די ארבעט אין די
שולע הײנט. 

איר מוזט בלײבן איזאלירט )אינדערהײם און 
אפגעזונדערט פון אנדערע( ביז כאטש 10 

טעג זענען אריבער זינט װען די סימפטאמען 
האבן זיך אנגעהױבן מיט כאטש 72 שעה 
נאכ’ן געזונט װערן )װען פיבער האט זיך 

אױפגעהערט אן קײן מעדיצינען װאס 
ברענגען אראפ פיבער( אױב מען װארט אױף 
די רעזולטאטן אדער  אױב זײ זענען  פאזיטיװ , 

האט דער לאקאלער העלט דעפארטמענט 
אײך באפרײט פון איזאלירונג. 

איר טארט נישט  גײן צו דער ארבעט 
אין שולע הײנט. 

 )HCP( אײער העלטקעיר פארזארגער
 HCP דארף אײך אפשאצן. רופט אײער
אײדער איר באזוכט פערזענליך כדי זײ 

צו לאזן װיסן איבער אײערע סימפטאמען. 
אױב איר האט נישט קײן העלטקעיר 

פארזארגער, רופט אײער לאקאלע העלט 
דעפארטמענט. 

 איר  מעגט  גײן צו דער ארבעט אין
שולע הײנט!

מאכט זיכער אז איר טראגט א פנים 
צודעק אדער א פנים מאסקע, האלט זיך 
דערװײטערט פון אנדערע און װאשט די 

הענט אפט.

איז דער טעסט רעזולטאט געװען 
 פאזיטיװ  אדער װארט איר נאך אלץ 

דעם רעזולטאט? 

מעלדט אן אפװעזנהײטן, סימפטאמען און פאזיטיװע COVID-19 טעסט רעזולטאטן פאר אײער שולע. 

 איר טארט נישט  גײן הײנט צו די ארבעט אין די שולע
אױסער װען׃

•  פאר רײזנדע׃ איר האט זיך איזאלירט במשך 10 טעג אדער 
 נאכגעקומען די קריטעריעס צו “טעסט אוט” פון דעם

10-טעגיגע קאראנטין פעריאדע.
•  פאר מענטשן װאס זענען באשטימט געװארן אלס א 

קאנטאקט: ביז דער לאקאלער העלט דעפארטמענט 
באפרײט אײך פון קאראנטין )כאטש 10 טעג(. 

אױב איר האט באקומען א COVID טעסט נישט שפעטער װי 
72 שעה אײדער איר זענט אנגעקומען קײן ניו יארק, מוזט איר 

זיך איזאלירן במשך 3 טעג און קענט געטעסטעט װערן דעם 
4טן טאג נָאכ’ן אנקומען. נאכדעם װאס איר האט באקומען א 

צװײטע נעגאטיװע רעזולטאט מעגט איר װידער גײן אין שולע. 
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אדער 

איך האב   COVID-19 סימפטאמען. װען מעג איך װידער גײן צו דער ארבעט אין שולע? 
העלטקעיר פארזארגער )HCP( אפשאצונג פאר COVID-19 )קען זײן פנים־אל־פנים אדער דורך װידעא/טעלעפאן לױט װי דער HCP באשטימט ( 

HCP רעקאמענדירט א COVID-19 דיאגנאסטישע טעסט
 HCP געבט אן 

אלטערנאטיװע דיאגנאז

גײט נישט אין שולע און בלײבט איזאלירט ביז דער טעסט 
רעזולטאט קומט צוריק

 COVID-19
דיאגנאסטישע 

טעסט איז 
רעקאמענדירט 
געװארן אבער 
נישט געמאכט 

געװארן און עס איז 
נישט פאראן קײן 
אלטערנאטיװע 

דיאגנאז

 דער HCP האט 
אײך נישט 
אפגעשאצט

נעגאטיװער טעסט רעזולטאט 

אײער לאקאלער העלט דעפארטמענט װעט זיך 
פארבינדן מיט אײך כדי נאכצופאלגן. 

איר מוזט בלײבן איזאלירט )אין דער הײם און 
אפגעזונדערט פון אנדערע( ביז אײער לאקאלער 

העלט דעפארטמענט באפרײט אײך פון איזאלירונג,   
װאס איז טיפיש׃

•  10 טעג נאך דעם װי די סימפטאמען האבן זיך 
אנגעהױבן;  און

•  אײערע סימפטאמען װערן בעסער;  און  
•   איר האט נישט געהאט קײן פיבער במשך 

אמװײניגסטנס 72 שעה אן נוצן קײן מעדיצינען װאס 
ברענגען אראפ פיבער. 

בשעת איר איזאלירט זיך,  מוזן אלע הױזגעזינד 
מיטגלידער זיך איזאלירן אין דער הײם ביז זײ װערן 
באפרײט דורך דעם לאקאלע העלט דעפארטמענט, 
אדער ביז 10 טעג זענען אריבער און איר האט נישט 

געהאט קײן סימפטאמען. 
באמערקונג׃ מען דארף נישט האבן קײן צװײטע 

נעגאטיװע COVID-19 טעסט כדי װידער גײן אין שולע. 

אױב אײערע סימפטאמען װערן 
בעסער און איר האט נישט 
געהאט קײן פיבער במשך 

אמװײניגסטנס 24 שעה אן נוצן 
קײן מעדיצינען װאס ברענגען 

אראפ פיבער,  מעגט איר װידער 
גײן אין שולע  מיט׃ 

•   א צעטל פון דעם HCP װאס 
פעסטשטעלט אז דער טעסט 

איז געװען נעגאטיװ  אדער 
•   צושטעלן א קאפיע פון דעם 
נעגאטיװן טעסט רעזולטאט.

אױב אײער HCP שטעלט צו א דיאגנאז 
פון א באקאנטן כראנישן צושטאנד מיט 

סימפטאמען װאס האבן זיך נישט געטױשט, 
אדער א באשטעטיגטע אקוטע קראנקהײט 

)בײשפילן זענען: אינפלוענציע װאס איז 
באשטעטיגט לאבאראטאריש, סטרעפ־

האלז(  און  עס איז נישט פאראן קײן חשד פון 
COVID-19, דארפט איר צוערשט באקומען 
 HCP   א צעטל אונטערגעשריבן דורך אײער

װאס ערקלערט דעם אלטערנאטיװן 
דיאגנאז  אײדער איר זענט ערלױבט װידער 

גײן אין די שולע. איר מעגט װידער גײן אין די 
שולע לױט די געװענליכע אנװײזונגען פאר 

יענעם דיאגנאז. 
 HCP באמערקונג׃ אן אונטערגעשריבענע

צעטל װאס פעסטשטעלט אומבאשטעטיגטע 
אקוטע קראנקהײטן, אזױװי װײרעל 

רעספירעטארי קרענק )URI( אדער װײרעל 
גאסטראענטערײטיס, װעט נישט זײן גענוג. 

איר מוזט בלײבן איזאלירט אינדערהײם  
און קענט נישט גײן צו די ארבעט אין 
די שולע ביז אײער לאקאלער העלט 

דעפארטמענט באפרײט אײך פון 
איזאלירונג, װאס איז טיפיש׃  

•   עס זענען פארבײ אמװײניגסטנס 10 
טעג זינט די דאטום פון די ערשטע 

סימפטאמען;  און
 •  אײערע סימפטאמען װערן בעסער;  און  

•   איר האט נישט געהאט קײן פיבער 
במשך אמװײניגסטנס 72 שעה אן נוצן 

קײן מעדיצינען װאס ברענגען אראפ 
פיבער.

באמערקונג׃ עס איז מעגליך אז איר 
קװאליפיצירט זיך נישט פאר פעיד סיק 
ליװ בענעפיטן צוליב COVID-19 אױב 

איר האט נישט קײן באשטעטיגטע 
COVID-19 דיאגנאז. 

פאזיטיװער טעסט רעזולטאט 

 .COVID-19 דעם װײרוס װאס איז גורם ,SARS-CoV-2 אדער אנטיגען טעסטינג פאר )PCR .דיאגנאסטישע טעסטינג שליסט אײן מאלעקולארע )צ.ב.ש COVID-19
דיאגנאסטישע טעסטינג קען דורכגעפירט װערן מיט א נעיזאפארינדזשעאל סװאב )פונעם הינטערשטן טײל פונעם מױל און האלז(, א נעיזאל סװאב )פון די נאז( אדער 

סלינע סעמפל, לױט װי דער העלטקעיר פארזארגער האט באשטעלט און לאבאראטאריע האט ספעסיפיצירט. אמאל װעט זיך אױספעלן צו מאכן א מאלעקולארע 
באשטעטיגונג־טעסט נאך א נעגאטיװע אנטיגען טעסט. סערָאלָאדזשי )אנטיבאדי טעסטינג( קען נישט גענוצט װערן כדי צו באשטעטיגן COVID-19 דעפיניטיװ. 


