
רענטין ּכללים  COVID-19 קוו�ַא

ַאסיקע מַאסקע  טרָאגט װייטער ַא גוט-�ּפ
ערַאטָאר ווען ַארום ַאנדערע  ָאדער רעס�ּפ

לַאצען ביז  אין דער היים און אין ציבור �ּפ
טָאג 10.  

ביטע ֿ�ָארזעצן צו קָאנטרָאלירן זיך ֿ�ַאר 
טָאמען ַאנטוויקלען  טָאמען. אויב סימ�ּפ סימ�ּפ

זיך, לָאזט זיך טעסטען און גייט נָאך די 
איזאלאציע רעקָאמענדַאציעס. 

ווען מעגלעך, ֿ�ַארהַאלטעט ַארומֿ�ָארן 
ביז ַא גַאנץ 10 טעג נָאך די לעצטע נָאענט 

קָאנטַאקט.  

ביטע ויסמיידן מענטשן ווָאס זענען 
רָאמיסעד ָאדער אין ַא הויך  ימיונָאקָאמ�ּפ

ריזק ֿ�ון שטרענג קרענק ביז טָאג 10. 

איר זאלט נישט גיין צו ערטער וווּפ איר 
קענט נישט טרָאגן ַא מַאסקע, ַאזַא ווי ַא 

רעסטָארַאן, ביז טָאג 10. 

לערנט מער וועגן COVID-19 אונטער 
nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
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טָ�ג 6
טיש ָ�דער  מ�ַא  סימּפט�ַא

ּפָ�סיטיװע טעסט .
בן �ין דער  ביטע ֿ�ָארזעצן צו בלייַא

היים און נָאכגיין די איזָאלַאציע 
רעקָאמענדַאציעס. 

דָאס איז איצט טָ�ג 0 ֿ�ון 
איזאלאציע.  זען די איזאלאציע 

ללים.  כּפ

טָ�ג 6
 קיין סימּפטָ�מען �ון/ָ�דער 

טיוו טעסט.  נעג�ַא
איר קענט ֿ�ַארלָאזן אייער שטוב, 

ָאבער איר דַארֿ�ט טרָאגן ַא מַאסקע 
און געבן וֿ�מערקזַאמקיַיט צו 

טָאמען ביז טָ�ג 10.   סימ�ּפ

אויב טעסטינג איז נישט בנימצא, איר 
קענט ענדיקן קַארַאנטין נָאך טָאג 5 

טָאמען.  אויב איר הָאבט קיין סימ�ּפ

�יר קענט צוריקקומען צו 
קטיוויטעטן.   רעגולער �ַא

.COVID-19  ון ויסשטעלן צו עמעצער מיט טָ�ג פֿפ

נטין.   ר�ַא ון ק�ַא נץ טָ�ג פֿפ דָ�ס �יז �יזער ערשטער ג�ַא

קט.  לָ�זט זיך טעסטען �ין מינדסטער 5 טעג נָ�ך נָ�ענט קָ�נט�ַא
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.COVID-19  שטעטיקט קט מיט עמעצער מיט ב�ַא ר יענע ווָ�ס זענען געווען �ין נָ�ענט קָ�נט�ַא �ַא פֿפ

רענטירן?  רף זיך קוו�ַא ווער ד�ַא

מענטשן ≤ 12 יָאר ַאלט ווָאס   
הָאבן בַאקומען ַא ערשטיק 

     COVID-19 סעריע ֿ�ון
 ווַאקצין ָאבער הָאבן נישט 
בַאקומען ַא בוסטער שָאס 
ווען זיי זענען בַארעכטיגט.  

מענטשן ווָאס הָאבן נישט   
בַאקומען ַא ערשטיק 

ווַאקצין סעריע. 

ן זיך קוו�ַא רפֿפ ווער טוט נישט ד�ַא
רענטירן?  

מענטשן ≤ 12 יָאר ַאלט ווָאס   
הָאבן בַאקומען ַא ערשטיק 

      COVID-19 סעריע ֿ�ון
 ווַאקצין און הָאבן 

בַאקומען ַאלע רעקַאמענדידטן 
ווַאקצין דָאסעס, 

ַאריַינגערעכנט בוסטערז.  

קינדער 11-5 יָאר ַאלט   
ווָאס הָאבן בַאקומען זייער 

ערשטיק סעריע ֿ�ון    ַא 
COVID-19 ווַאקצין.  

מענטשן ווָאס הָאבן געהָאט   
 COVID-19 בַאשטעטיקט

אין די לעצטע 90 טעג.  

נָ�ך שריטע 

https://nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/5-day_isolation_final.pdf
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/5-day_isolation_final.pdf

