
Translation of “What you need to know about Coronavirus” 

 

   '19 -ווידווירוס 'קא  נא  רא  ציע וועגן קא  רמא  פולע אינפא  

 

 ( ?   19 – וויד ווירוס ) קא  נא  רא  ס איז קא  ווא  

   רייטןרשּפס קען זיך שנעל און ברייט פא  ווירוס ווא   איז א   עס   

 

 ? מעןטא  נען די סימּפײ  ס זווא  

 

 טעם קורצער א   א    הוסט א     לדזווייען אין הא     היץ      

 

 ? נצושטעקןזיך א   רגעפא   ט די וועמען דרא  

 

 ט דעם ווירוסס הא  נען געווען לעבן עמעצן ווא  ײ  ס זדי ווא   

 כן נד במשך פון די לעצטע צוויי ווא  ן אויסלא  י נען געווען אײ  ס זדי ווא   

 

בן , הא  נקערקדן פון צוקערײ  ס לר מענטשן ווא  ציעס פא  ליקא  אימּפ רעבן ערנסטעקען הא   19וויד קא  

 ר עלטערע מענטשן. בלעמען מיט נירן , מיט אימוניטעט און פא  רא  ּפ

 

 רייטן? רשּפל זיך נישט פא  ן ער זא  ס קען מען  טא  ווא  

 

 צושטעלן.ּפ די אים א  ּכן ס איר קענט טא  ט ווא  דער ווירוס גייט פון מענטש צו מענטש. א  

 

 דער מערסעקונדעס א   20הענט מיט זייף שט זיך די ווא  

 שיןמא    -טריקן דער אונטער א  יר א  ּפ א  מיט ּפ ּפאון ווישט זיי א  

 דער ניסט יר ווען איר הוסט א  ּפא  שּפניצט זיך מיט וויבא  



 

 דער ניסט דער ניצט דעם עלנבויגן ווען איר הוסט א  א  

 יר ּפא  ס גענוצטע ּפרויס דא  רפט א  ווא  

 נים ער ּפײ  ן ארירט נישט א  

 בט אין דער היים אויב איר פילט זיך נישט גוט ײ  בל

 נען נישט געונטײ  ס זמענטשן ווא   דט אויסײ  מ

 עס מענטשןדט אויס גרויסע גרוּפײ  מ

 מענטשן מיט וועלכע איר וואוינט נישט ך אוןײ  צווישן אמעטער  2נץ פון דיסטא   א  לטן מיט זיך צו הא  בא  

  ר נעמט זיך נישט ארום און קושט זיך נישט מיט מענטשן מיט וועלכע איגיט זיך נישט די הענט, 

 שטוב וואוינט נישט אין איין 

 

 איר נויטיקט זיך אין הילף? 

 ט ײ  טן מיט עמעצן קלינגט ......... צו יעדער צרא  אויב איר ווילט זיך בא  

 

 

 

 

  


