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דער קָאמיסַארשעס שטענדיקער
איזָאלירונג־בַאֿפעל

אונטער דער אויטָאריטעט און לויט דעם ֿפָאלקסגעזונט־געזעץ
סעקציע  2100און דעם סַאניטַארישן קָאדעקס ֿפונעם
שטַאט ניו־יָארק
------------------------------------------------------------x

הוסֿפה א′
היות װי דער געזונט־אָּפטייל ֿפון שטַאט ניו־יָארק הָאט ַארויסגעגעבן ַא געזונט־ָאנזָאג מיטן נָאמען,
„אָּפשטעל ֿפון איזָאלירונג ֿפַאר ּפַאציענטן מיט קָאװיד־ 19װָאס װערן אַײנגעשּפיטָאלט ָאדער װָאס ליגן אין
גענעזהיים ,היימען ֿפַאר דער װַארטונג ֿפון דערװַאקסענעָ ,אדער ַאנדערע ערטער מיט גרוּפעס ֿפון בַאזונדערש
שּפירעװדיקע אַײנװוינערס“ ,דעם 19טן אַּפריל ,װָאס זָאגט ַאז:
ֿפַאר מענטשן װָאס װערן צוגענומען ָאדער װָאס בלַײבן אין ַאזעלכע ערטער ,רעקָאמענדירט דער
געזונט־אָּפטייל ֿפון ניו־יָארק דעם אָּפשטעל ֿפון ֿפַארהיט־מיטלען קעגן טרַאנסמיסיעֿ ,פַאר ּפַאציענטן מיט
קָאװיד־ ,19װען זיי בַאװַײזן די װַײטערדיקע שטרענגערע בַאדינגונגען:
*סטרַאטעגיע װָאס איז נישט לויט ַא טעסט:
 .1מינימום  3טעג ( 72שעה) זענען ֿפַארבַײ זינט דער דעם װָאס דער מענטש הָאט זיך
אויסגעהיילט ,װָאס מיינטַ :א סוף ֿפונעם ֿפיבער (מער װי ָאדער גלַײך מיט ָ )°100.0אן דעם
בַאניץ ֿפון מעדיצינען װָאס לָאזן ַאראָּפ דעם ֿפיבער; און
ֿ .2פַארבעסערונג ֿפון ָאטעם־סימּפטָאמען (למשל הוסט ,שװעריקייטן בַײם ָאטעמען); און
 .3מינימום  14טעג זענען ֿפַארבַײ זינט דעם װָאס קָאװיד־19־סימּפטָאמען זענען צו ערשט
דערשינען
ֿ .iפַאר ַא ּפַאציענט װָאס הָאט ניט געהַאט קיין סימּפטָאמען בַײ זַײן/איר ערשטן
ּפָאזיטיװן טעסט און װָאס הָאט נָאך ַאלץ ניט קיין סימּפטָאמען ,זענען מינימום 14
טעג ֿפַארבַײ זינט דעם װָאס ער/זי הָאט געקרָאגן זַײן/איר ערשטן ּפָאזיטיװן טעסט
*סטרַאטעגיע װָאס איז לויט ַא טעסט :אויב עס איז דָא אין בנין די ֿפעיִקייט צו טעסטירןָ ,אדער
ָאנגעֿפירט דורך די ּפרָאֿפעסיָאנעלן אין בנין ָאדער דורך קָאמערציעלע מיטלען ,די װַײטערדיקע
סטרַאטעגיע לויט ַא טעסט מעג אויך װערן בַארעכנט:
 .1קיין ֿפיבער (מער װי ָאדער גלַײך מיט ָ )°100.0אן דעם בַאניץ ֿפון מעדיצינען װָאס לָאזן
ַאראָּפ דעם ֿפיבער; און
ֿ .2פַארבעסערונג ֿפון ָאטעם־סימּפטָאמען (למשל הוסט ,שװעריקייטן בַײם ָאטעמען); און

 .3נעגַאטיװער רעזולטַאט ֿפון ַאן -FDAזאַּפַאס־בַאניץ-אויטָאריזירטן קָאװיד־19
מָאלעקולערן טעסט ֿפַארן אָּפשיר ֿפון ֿ ,SARS-CoV-2RNAפון מינימום צװיי
הינטערַאנַאנדיקע טעסטן ָאנגעֿפירט מיט די רעקָאמענדירטע עקזעמּפלַארן (נַאזַאל־
ֿפַארינגעַאלע ,נַאזַאלע ,און ָארָא־ֿפַארינגעַאלעָ ,אדער נַאזַאלע און ֿפונעם שּפַײעכץ) ,װָאס
װערן ָאנגעקליבן מיט ַא ּפעריָאד ֿפון מער װי ָאדער גלַײך מיט  24שעה דערצװישן.
ֿ .iפַאר ַא ּפַאציענט װָאס הָאט ניט געהַאט קיין סימּפטָאמען בַײ זַײן/איר ערשטן
טעסט און װָאס הָאט נָאך ַאלץ ניט קיין סימּפטָאמען ,טעסטירונג ֿפַאר ַא בַאֿפרַײונג
ֿפון איזָאלירונג מעג זיך ָאנהייבן מינימום  7טעג זינט זַײן/איר ערשטן ּפָאזיטיװן
טעסט
די דָאזיקע רעקָאמענדַאציעס װענדן אויך ָאן אויף מענטשן װָאס מען איז חושד ַאז זיי הָאבן קָאװיד־.19
על־ּכן ,איצט ,אין זכות ֿפון דער אויטָאריטעט װָאס װערט ַארויֿפגעלייגט אויף מיר דורך
§§ 1300 et seq.
און
2100
ֿפונעם ֿפָאלקסגעזונט־געזעץ ֿפונעם שטַא ניו־יָארק און ָאנװענדלעכע ּתנָאים ֿפונעם שטַאט ניו־יָארק־קָאדעקס
ֿפון רעגלען און רעגולַאציעס ,װי די קָאמיסַארשע ֿפון ָארַאנדזש־קַאונטי ,געבָאט איך דערמיט ַאזּ ,תיּכף־ומיד:
יעדער אַײנװוינער ֿפון ָארַאנדזש־קַאונטי װָאס איז אַײנגעשּפיטָאלט געװָארן ֿפַאר קָאװיד־,19
אוןָ/אדער װָאס װוינט אין ַא גענעזהייםַ ,א היים ֿפַאר דער װַארטונג ֿפון דערװַאקסענעָ ,אדער ַאן
ַאנדערן ָארט מיט גרוּפעס ֿפון בַאזונדערש שּפירעװדיקע אַײנװוינערס ,אוןָ/אדער יעדער אַײנװוינער
ֿפון ָארַאנדזש־קַאונטי װָאס הָאט געקרָאגן ַא ּפָאזיטיװן רעזולטַאט ֿפון ַא קָאװיד־19־טעסטָ ,אדער
קָאװיד־ ,19װעט (א )′בלַײבן איזָאלירט מינימום  14טעג
װָאס מען איז חושד ַאז ער/זי הָאט
נָאך דער דַאטע ֿפון זַײן/איר ערשטן ּפָאזיטיװן טעסט ֿפַאר קָאװיד־ָ 19אדער  14טעג נָאכדעם װי
סימּפטָאמען זענען צו ערשט דערשינען ,מיטן ּתנַאי ַאז ער/זי הָאט ניט געקרָאגן קיין קרַאנקייט
דערנָאך ָאדער ּפָאזיטיװן טעסט ,און נָאך מינימום  3טעג ( 72שעה) זענען ֿפַארבַײ זינט דעם װָאס
דער מענטש הָאט זיך אויסגעהיילט ,װָאס מיינטַ :א סוף ֿפונעם ֿפיבער (מער װי ָאדער גלַײך מיט
ָ )100.0°אן דעם בַאניץ ֿפון מעדיצינען װָאס לָאזן ַאראָּפ דעם ֿפיבער ָאדער נעגַאטיװע טעסט־
רעזולטַאטן װָאס שטימען מיט די ּפרָאװיזיעס ֿפונעם  CDCאון דעם געזונט־אָּפטייל ֿפון שטַאט ניו־
יָארק ,װָאס מע בַאשרַײבט אויבן ,און ַא ֿפַארבעסערונג ֿפון ָאטעם־סימּפטָאמען ,און (ב )′קָאאָּפערירן
מיט די ֿפָאלקסגעזונט־אויטָאריטעטן ֿפונעם געזונט־אָּפטייל ֿפון ָארַאנדזש־קַאונטי און ֿפַארזען זיי מיט
אינֿפָארמַאציעס בנוגע די ּפרטים ֿפון זַײן/איר קרַאנקייט ,בנוגע געלעגנהייטן װען ער/זי הָאט געקענט
קָאװיד־ ,19אוןָ/אדער בנוגע זַײנע/אירע
ָאנקומען אין קָאנטַאקט מיט ַא מענטשן װָאס הָאט
קָאנטַאקטן; 1זָאל אויך

„ 1קָא ָאּפערירן“ רעכנט ַארַײן (נָאר איז ניט בַאגרענעצט צו) בלַײבן אין קָאנטַאקט מיטן געזונט־ ָאּפטייל ֿפון ָארַאנדזש־קַאונטי בנוגע
דעם מצֿב ֿפון אַײער געזונטַ ,ארַײנגערעכנט װּו עס זָאל ניט זַײן איר גייט אין שּפיטָאל ַארַײן ,װי עס איז אויך דעם שּפיטָאלס
שטענדיקער חוֿב צו געבן דעם געזונט־ ָאּפטייל ֿפון ָארַאנדזש־קַאונטי דָאס דערלויבעניש אויסצוֿפָארשן אַײער בַאשטעטיקטע קָאװיד־
19־אינֿפעקציע בשעת איר ליגט דָארט אין שּפיטָאל .זע:
) (bאון ).10 NYCRR §§ 2.2, 2.6(a

װערן געבָאטןַ ,אז דער קָאמיסַארשעס אויטָאריטַאטיװער שטענדיקער בַאֿפעל און די דָאזיקע
הוסֿפה א ′װעט בלַײבן דָאס געזעץ ביז דעמָאלט װי מען רוֿפט אים אָּפ ,הַאנטשריֿפטלעך ,בַײ מַײן
הַאנט.
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