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טאָמער ,ביסטו עלטער פֿון  70יאָר –
באַגרענעץ דײַנע נאָענטע קאָנטאַקטן
ס'איז דאָ אַ גרעסערע ריזיקע פֿאַ ר דיר װאָ ס ביסט  70יאָ ר אָ דער עלטער צו װערן
דײנע נאָ ענטע
זײער קראַ נק פֿון קאָ װיד־ .19איז עס װיכטיק אַ ז דו באַ גרענעצס ַ
דײן הויזגעזינד .דאָ ס איז
קאָ נטאַ קטן און האַ לט אַ דיסטאַ נץ צו מענטשן מחוץ ַ
ספּעציעל װיכטיק אין שטוב.
דער װירוס־קרענק קאָ װיד־ 19איז אַ נטװיקלט געװאָ רן אין אַ פּאַ נדעמיע װאָ ס
פֿאַ רשפּרײט זיך אין שװעדן זינט מאַ רץ .טאָ מער ,ביסטו איבער  70יאָ ר אַ לט,
געהערסטו צו אַ ריזיקע־גרופּע .װאָ ס עלטער דו ביסט ,אַ לץ גרעסער איז די
זײן זײער קראַ נק.
ריזיקע צו ַ
ס'איז געװײנטלעכער אַ ז אַ לטע מענטשן און מענטשן מיט ,למשל ,אַ האַ רצקרענק,
לונגקרענק אָ דער צוקערקרענק װערן זײער קראַ נק.
בלײבט מען געזונט
ַ
אַ זוי
•
•
•
•
•
•

װײטנס זײ װאָ ס זענען נישט בני־בית .װאָ ס אַ לטער דו
האַ לט פֿון דער ַ
ביסט ,אַ לץ װיכטיקער צו פֿאָ לגן די אָ עצה ,און אַ פֿילו נאָ ך
װיכטיקער אין שטוב.
זײן געזונט און פֿאַ רקלענערט
זײן אין דרויסן איז װיכטיק כּדי צו ַ
צו ַ
אויך די ריזיקע צו װערן אָ נגעשטעקט מיט קאָ װיד־.19
מײד אויס אָ רטן װוּ אַ סך מענטשן געװײנטלעך קומען צונויף.
ַ
מײד אויס פֿאָ רן מיטן עפֿענטלעכן טראַ נספּאָ רט ,למשל אויטאָ בוס,
ַ
אונטערבאַ ן און קאַ בלבאַ ן.
דײנע שכנים כּדי צו קויפֿן
דײן משפּחה אָ דער ַ
נעם הילף פֿון ַ
עסנװאַ רג אָ דער גײן אַ גאַ נג.
װאַ ש זיך אָ פֿט מאָ ל און גוט די הענט .ניץ האַ נטדיסאינפֿעקצירעכץ
אויב עס זענען נישט פֿאַ ראַ ן װאַ סער און זײף.

בלײב אין דער הײם װען דו ביסט קראַ נק
ַ
בלײבן אין דער הײם ,כּדי זיך אַ לײן אויפֿצופּאַ סן
װען דו ביסט קראַ נק זאָ לסטו ַ
אויסצומײדן אָ נשטעקן אַ נדערע מענטשן.
ַ
און כּדי

סימפּטאָ מען פֿון קאָ װיד19-
קאָ װיד 19-גיט אַ ן אַ לגעמײן קרענק-געפֿיל מיט צום װײניקסטנס אײן פֿון די אָ
סימפּטאָ מען:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הוסט
פֿיבער
שװעריקײטן צו אָ טעמען
אַ רינענדיקע נאָ ז
אַ פֿאַ רלײגטע נאָ ז
האַ לדז-װײטיק
קאָ פּ-װײטיק
מוסקל -אָ דער געלענק-װײטיק
נישט-גוטקײט

רבײגײן
האָ ב געדולד  -ס'װעט פֿאַ ַ
ס'איז נאָ רמאַ ל זיך צו פֿילן אומרויִ ק ,אומזיכער אָ דער אײנזאַ ם װען מען מוז
האַ לטן דיסטאַ נץ צו אַ נדערע מענטשן.
זײן אײנזאַ ם כּדי צו
ס'איז װיכטיק צו האָ בן סאָ ציאַ לע קאָ נטאַ קטן און צו נישט ַ
זײן געזונט און לעבנסקװאַ ליטעט .פּראָ ביר זיך צו טרעפֿן מיט אַ נדערע
אָ פּהיטן ַ
מענטשן אויף פֿאַ רשײדעהע אופֿנים ,דורך טעלעפֿאָ ן -און װידעאָ -שמועסן ,אָ דער
דורך טרעפֿן זיך מיט זײ אין דרויסן .פּרוּװ צו טאָ ן זאַ כן װאָ ס גיט דיר הנאה און
רבײגײן.
סטימולאַ ציע און טראַ כט װעגן דעם ,װאָ ס די פּאַ נדעמיע װעט פֿאַ ַ
אַ זוי קען מען זיך טרעפֿן מיט אַ נדערע מענטשן אין משך פֿון דער קאָ ראָ נאַ -
פּאַ נדעמיע
•
•
•
•
•

פּלאַ ניר די טרעפֿונג אין פֿאַ רויס און טראַ כט װעגן װי אַ זוי מע קען
פֿאַ רקלענערן דאָ ס פֿאַ רשפּרײטן דעם װירוס.
טרעף זיך מיט אַ נדערע מענטשן נאָ ר װען איר זענט אַ לע געזונט.
מײד אויס זיך צו טרעפֿן מיט עמעצן װאָ ס האָ ט סימפּטאָ מען פון אַ
ַ
קרענק.
װײטנס אַ נדערע
טרעף זיך בעסער אין דרויסן און האַ לט פֿון דער ַ
מענטשן.
ס'איז גוט זיך צו טרעפֿו אין קלײנע גרופּעס ,אָ בער מען זאָ ל
אויסמײדן אָ רטן װוּ אַ סך מענטשן קומען צונויף.
ַ
שטעל שטולן און טישן אַ זוי װי איר זאָ ל קענען האַ לטן דיסטאַ נץ
אויך אין דרויסן.
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װאַ ש זיך גוט די הענט מיט זײף און װאַ סער פֿאַ ר דעם װאָ ס איר
טרעפֿט זיך צו טרינקן קאַ װע אָ דער עסן צוזאַ מען ,און װען איר זענט
געװען אין דרויסן און קומט אַ הײם.
ניץ האַ נטדיסאינפֿעקצירעכץ אויב עס זענען נישט פֿאַ ראַ ן װאַ סער און
זײף.
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