
רייניגן און , פערזענליכע שוץ געצייג

,  סאניטעשאן געצייג און סערוויסעס

אדער טרענירונג
טשיילד קעיר סטאביליזירונג טיילונג



:געלט קען גענוצט ווערן פאר
(פערזענליכע שוץ געצייג •

רייניגן און סאניטעשאן געצייג און סערוויסעס•

טרענירונג און פראפעסיאנאלע דאוועלאפמענט אויף געזונט  •

און זיכערהייט פראקטיקן



איר קענט נוצן געלט פון דעם אפציע צו באצאלן 

אזויווי  ( פאר פערזענליכע שוץ געצייג 

דיגיטאלע פיבער , מאסקעס, הענטשעך

און  , געזיכט צודעקס, גאגעלס, מעסטערס

.ווינדל טויש טיש פאפיר



,  רייניגונג און סאניטעישאן געצייג קענען אריינרעכענען

:אבער זענען נישט באגרעניצט צו

רייניגונג און דיסאינפעקציע ווישערס•
,  לופט ווענטילאציע סיסטעמען•

,  פילטערס, אריינגערעכנט פענס
לופט פיוריפייערס

,  מעינטענענסרייניגערס
פענסטער סקרינס

סאניטייזן לעקטערס•
טעפיך שעמפוערס•
וועקיומס•
טיעם מאפסס•
דרייער/אש מאשיןוו•
וואשער-ישד•

בליטש•

האנט סאניטייזער•

שפריצער פלעשער•

פרייע זייף דיספענסערס-האנט•

פרייע קראנען-האנט•

טאפן מיסט קאסטענעס-קיין•

,  טישוס, פעיפער טאוועלס•

מיסט זעקלעך

(געשיר, הענט, וועש)אלע זייפן •



געלט קען גענוצט ווערן פאר רייניגונג און 
:סאניטעישאן סערוויסעס

פראפעסיאנעלע רייניגונג און סאניטעישאן סערוויסעס  •

פראפעסיאנעלע רייניגונג סערוויסעס•

זעלבסשטענדיגע רייניגונג סערוויסעס•



געלטער קענען גענוצט ווערן צו באצאלן פאר 
טרענירונג וואס שטיצט נאכקומען געזונט און  

.זיכערהייט באדינגונגען

אוירלי טשיילדהוד עדיוקעישאן און טרענירונג פראגראם  
:שטעלט צו

שעה געזונט און זיכערהייט קלאס צימער טרענירונג פאר פאמיליע דעי  -•
עלטער טשיילד קעיר און דעי -גרופע פאמיליע דעי קעיר און שולע, קעיר

קעיר צענטער שטאב
שעה געזונט און זיכערהייט קלאס צימער טרעניונג פאר איינגעשריבענע  -•

עלטער טשיילד קעיר און דעי קעיר -שולע, לעגאלע עקזעמפט דירעקטארס
צענטער דירעקטארס



איר דארפט נישט קויפן זאכן ספעציפיש געמאכט 
איר  . אזויווי געזיכט מאסקעס, קעגן 

קענט נוצן די געלטער צו באצאלן פאר אנדערע  
.געצייג און סערוויסעס



:עקארדס צו האלטןר
קענסעלד טשעקס•

אקאונט סטעיטמענטס•

דאקומענטן וואס האבן באווייז פון עלעקטראנישע  •

באצאלונג

ינוואויסעסא•



איר דארפט נישט אריינגעבן רעסיעטס אדער 

פון אינוואויסעס אדער באקומען באשטעטיגונג 

פאר די זאכן פון  ( פרייער עפרואוועל)פאראויס 

אבער  , צו באקומען אייער טיילונג געלטער

איר דארפט יא פארשרייבן וויאזוי איר געבט עס 

איר וועט דארפן האלטן די שריפטליכע אדער . אויס

.  עלעקטראנישע רעקארד פאר כאטש פינעף יאר



אייער פראגראם קען זיין אויסגעשטעלט צו אן  
וועט איר קענען ווייזן  , אויב דאס פאסירט. אודיט

וויאזוי איר האט אויסגעגעבן אייער טיילונג געלטער 
און אז עס איז גענוצט געווארן צו פארבעסערן אייער  

פראגראם אדער עס העלפן זיך ערהוילן פונעם  
.פובליק העלט עמערדזשענסי



:אינפארמאציעס אויף רייניגן און סאניטעישאן

:דעפארטמענט אוו העלט

(:צענטערס פאר דיזיעז קאנטראל און פרעווענשאן 

https://www.health.ny.gov/
https://www.cdc.gov/


:העלפןרעסורסן וואס קענען
רעגולעיטאר•
אגענטור  ( לאקאלע טשיילד קעיר ריסאורס און רעפערל •
יינשרייבן אגענטורןא•
יוניאן פארטרעטער•
•
העלט קעיר קאנסולטענט•
אוירלי טשיילדהוד עדיוקעישאן און טרענירונג פראגראם  •

)
דעפארטמענט אוו העלט•
(  צענטערס פאר דיזיעז קאנטראל און פרעווענשאן •



קוקט אויף די סטאביליזירונג הילף צענטער וועבזייטל פאר  
ווידיאס און דעסק געהילפן  , אפדעיטס, מער אינפארמאציע

. טיילונג קאטעגאריעספאר יעדע פון די 

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

