
COVID-19 ּפָאזיטיװ ָאדער סימּפטָאםן?
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בלייַבט אין דער היים, טרַאגט ַא מַאסקע 
און ָאבסערווירט

בלייבט אין דער היים 
ֿפַאר 5 טעג

הייבט ָאן צו ציילן דעם 
טָאג ֿפון אייער ּפָאזיטיװ 

טעסט*, ָאדער אויף דער 
ערשטער טָאג װָאס איר 

הָאט געהַאט סימּפטָאמן. 

צי אין ערשטער איר הָאט 
נישט קיין סימּפטָאמן, 

ָאבער אויב איר בַאקומט 
סימּפטָאמן בעשַאס די 
10 טעג צייַט, דַארֿפט 

איר נָאך ַא מַאל ָאנהייבן 
צו ציילן די 5 טעג.דער 

ערשטער טָאג װָאס איר 
הָאט סימּפטָאמן איז 

אייער נייַער טָאג 0.

די דַאטע ֿפון אייער ּפָאזיטיװ טעסט טָאג
ָאדער אייער ערשטער טָאג װָאס איר הָאט סימּפטָאמן.

טָאג 6
מיט ֿפיבערקיין ֿפיבער

און אייער סימּפטאָמן זענען 
ֿפאַרשווּונדן אָדער זענען בעסער?

איר קענט גיין אַרויס ֿפון שטוב 
אָבער איר דאַרֿפט טראָגן אַ 

מאַסקע ביז צום ווייניגסטענס 
טאָג 11.

בלייַבט נאָך אין שטוב ביז אייער 
ֿפיבער איז ֿפאַרשווּונדן און ביז 

אייער סימּפטאָמן זענען בעסער. 

טראָגט אַ מאַסקע ביז צום 
ווייניגסטענס טאָג 11.

באַמערקונג: קיין ֿפיבער מיינט אַז אייער ֿפיבער איז געװען ֿפאַרשווונדן זינט בייַ 
מינדסטער 24 שעה אָן צו ניצן ֿפיבער-מינדערנדע מעדאַקיישאַן.

הייבט װידער אָן מיט נאָרמאַלע טעטיקייטן אויב אייער ֿפיבער איז ֿפאַרשווּונדן און 
אייער סימּפטאָםן זענען אַ סאַך בעסער.

די גיידליינז זענען אָנווענדלעך צו אַלעמען אין דער קהילה קיין ענין אויב זיי האָבן באַקומען אַ COVID-19 װאַקצינירונג אָדער נישט. מענטשן מיט אַ 
מעסיק אָדער שטרענג קראַנקייַט, מענטשן מיט אַ שוואַך ימיון סיסטעם, און מענטשן וואָס לעבן אין אַ הויך-ריזיקע אָדער גרוּפען סוויווע אֿפשר דאַרֿפן 

יזאָלירן זיך ֿפאַר מער ווי 5 טעג.

ַאנדערע זַאכן װָאס איר קענט טָאן

געבט ּפלאַץ צו די מענטשן מיט וואָס איר 
לעבט צוזאַמען און טָאן נישט באַקומען 
געסט. בלייַבט אין אַ באַזונדער טייל ֿפון 

אייער היים און אויב מעגלעך נוצט אַן 
אַנדער וואַשצימער.

אזוי ווי אלעמאל, רייניקט אַלע "הויך אָנריר" 
ייבערֿפלאעכן.ווישט אַראָּפ און סאַניטיזירט 
אַלע כלל ייבערֿפלאעכן אָֿפט. וואַשט אייער 

הענט אָֿפט מיט זייף און וואַסער ֿפאַר 20
סעקונדען.

מיידעט ויס אַרומֿפאָרן, עֿפנטלעך 
טראַנסּפערטיישאַן און קיין אָרט וואָס 

איר קענט נישט טראָגן אַ מאַסקע 
(רעסטאָראַנס, באַרס, די היים ֿפון 

אַנדערע מענטשן, און אזוי ווייטער) ֿפון 
טאָג 10-5.

טרַאגט ַא מַאסקע ֿפַאר 10 טעג איבער
אייער מויל און נאָז (אֿפילו אין שטוב 

אויב איר לעבט צוזאַמען מיט אַנדערע 
מענטשן)! 

 COVID-19 היט זיך ֿפאַר סימּפטאָמן ֿפון
אזוי ווי הוסטן, קורץ אָטעם, מידקייַט, 

אָנווער ֿפון געשמאַק/שמעקן, קאָּפווייטיק, 
גוף ווייטיק, ווייטיקדיק האַלדז, ֿפיבער, 

ציטער, שילשל.

לערנט מער וועגן COVID-19 אונטער 
nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml

*אויב איר זענט ַאסימּפטָאמַאטיש (איר הָאט נישט ַאנטוויקלט קיינמָאל נישט קיין סימּפטָאמנ), טָאג 0 איז דער טָאג װָאס איר הָאט געמַאכט דעם 
טעסט (נישט דער טָאג װָאס איר הָאט באקומען אייער ּפָאזיטיװ טעסט רעזולטַאט), און טָאג 1 איז דער ערשטער גַאנץ טָאג נָאך דעם טָאג װָאס 

איר הָאט געמַאכט דעם טעסט.

https://nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml

