אויף באלדיגע פובליקירונג5/19/2021 :

גאווערנער ענדרו מ .קאומאו

גאווערנער קאומאו לאזט וויסן א נייע הדרכה פאר געזונט און פארזיכערונג ביי קינדקעיר ,טאג
קעמפ און איבערנאכט קעמפ פראגראמען אזוי ווי ניו יארק איז ממשיך מיט סטרעטעגישע צוריק
אויפעפענען
רעכענט אויס אדרעס טעסטינג ,פיזישע דערווייטערונג און דאס ריינקייט פאדערונגען צו העלפן
פארמיידן קאוויד פאלן
סטעיט העלט דעפארטמענט וועט ווייטער קאנטראלירן און אפשאצן פאסיליטיס און קעמפ
פראגראמען און איבערארבעטן די הדרכה לויט ווי מ'דארף
גאווערנאר ענדרו מ .קאומאו האט היינט געלאזט וויסן אויפגעפרישטע הדרכה פאר העלט און
פארזיכערונגס מיטלען אין קינדקעיר ,טאג קעמפ און איבערנאכט קעמפ פראגראמען ,אנהייבנדעג מאי
 .19די מיטלען זענען כולל פראטאקאלן פאר קאוויד  19טעסטינג ,פיזישע דערווייטערונג און ריינקייט צו
העלפן פארמיידן קאוויד  19פאלן .דער דעפארטמענט אוו העלט וועט ווייטער קאנטראלירן און שאצן
געזונט מעטריקס פאר קינדקעיר פאסיליטיס און קעמפ פראגראמען און ,אויב נייטיג ,וועט ארויסגעבן
ווייטערדיגע הדרכה.
''מיר האלטן אין איין מאכן אומגלייבלעכע פראגרעס קעגן קאוויד ,און נעמען אראפ באגרענעצונגען לויט
דער וויסנשאפט און נומערן ,אבער מיר האלטן נאך נישט ביים פיניש '',האט גאווערנער קאומאו
געזאגט'' .צו העלפן פארזיכערן מאקסימום באשיצונג פאר די פערסאנאל און קינדער ביי קינדקעיר און
קעמפ פראגראמען ,געבן מיר ארויס די הדרכה כדי די פאסיליטיס זאלן קענען איינפירן גרונטיגע אבער
קריטישע מיטלען וואס וועט זיי ערלויבן אנפירן זיכערערהייט''.
פאסיליטיס און פראגראמען מוזן זאמלען קאוויד  19וואקסינאציע סטאטוס און דאקומענטאציע פאר אלע
פערסאנאל און קינדער ,און איינפירן אבליגאטארישע טעגלעכע געזונט סקרינינג פון זייער פערסאנאל און געסט ווי
אויך טעגלעכע טעמפעראטור באקוקן .פאסיליטיס און פראגראמען דארפן לאזן וויסן די סטעיט און די

לאקאלע העלט דעפארטמענט זאפארט ווען זיי ווערן געוואר פון סיי וועלכע פאזיטיווע קאוויד  19טעסט
רעזולטאט פון א פערסאנאל מיטגליד אדער א קינד פון זייער ארט.
יעדעס ארט מוז איינפירן אן אריינעם באגרענעצונג פאר קינדער און קעמפערס וואס פארזיכערט א געהעריגע

סאציאלע דערווייטערונג .פערסאנאל וואס זענען נישט גענצלעך וואקסינירט מוזן זיך דערווייטערן כאטש
זעקס פיס פון אנדערע נישט וואקסינירטע פערסאנאל.
קינדער און קעמפערס איבער צוויי יאר אלט און פערסאנאל וואס זענען נישט גענצלעך וואקינירט מוזן טראגן פנים-
צודעקן אויסער ווען זיי עסן ,טרינקען ,טושן זיך ,שווימען ,אדער שלאפן/אפרוען .זינט פנים צודעקן האבן באוויזן

צו זיין עפעקטיוו ווען מ'קען זיך נישט דערווייטערן ,פאסיליטיס און פראגראמען מוזן צושטעלן און פאדערן
דעם באניץ פון פנים-צודעקן פאר מענטשן וואס זענען נישט גענצלעך וואקסינירט.

נאך היגיענע און רייניגן און דיסאינפעקטירן פאדערונגען לויט ווי רעקאמענדירט ביי דער  CDCאון דער
דעפארטמענט אוו העלט מוז ווערן געפאלגט.
פולע הדרכה פאר פאסיליטיס און פראגראמען זענען פארהאן דא.
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