Protect Your Child
Get the Pertussis Vaccine During Pregnancy
Currently, there is an outbreak of pertussis (whooping cough) in Brooklyn’s Orthodox
Jewish communities.
The New York City Department of Health and Mental Hygiene and medical providers in
these communities are working together to stop the outbreak.
If you are pregnant, you can help protect your baby by getting the pertussis vaccine.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:
How does the pertussis vaccine work?
The pertussis, or “Tdap,” vaccine helps your
body create antibodies that are passed on
to your baby before birth. These antibodies
protect your newborn until he or she can
get the vaccine at 2 months of age.

Are there any side effects?
Side effects are mild and can include
redness, swelling or pain where the shot
was given.

Is the vaccine safe?
Yes, the vaccine is safe and effective and
can protect you and your baby after birth if
you get it during your pregnancy. It does
not contain live bacteria and cannot give
you or your baby pertussis.

Pertussis, also known as whooping cough, is a very
contagious bacterial infection that can cause coughing
fits and vomiting.
In infants, it can lead to severe illness, such as
pneumonia, ear infections, seizures, problems of the
nervous system and brain, and even death.
In the United States, 10 to 20 babies die from
pertussis every year.
Your baby is most vulnerable to serious complications
from pertussis during the first few months of life. Half
of infants younger than age 1 who get sick are
hospitalized.

Doctors recommend that women get the pertussis
vaccine between the 27th and 36th weeks of
pregnancy to protect their babies.

For more information, call 311 or visit
nyc.gov and search “Pertussis.”

Protect your baby’s health. Ask your doctor about the pertussis vaccine today!
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באשיצט אייער קינד
באקומט דעם "וואופינג קאוף" וואקסין בשעת
שוואנגערשאפט
עס איז יעצט דא אן אויסברוך פון פערטאסיס (וואופינג קאוף) אין די ארטאדאקסישע אידישע
געמיינדע אין ברוקלין.
די ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו העלטה און מענטל היידזשין און מעדיצינישע פארזארגער
ארבייטן אינאיינעם אפצושטעלן דעם אויסברוך.
אויב איר זענט שוואנגערדיג ,קענט איר העלפן באשיצן אייער קינד דורכן באקומען די
פערטאסיס וואקסין.
אפט געפרעגטע פראגן:
ווי אזוי ארבעט די פערטאסיס וואקסין?
די פערטאסיס אדער ” “Tdapוואקסין העלפט
אייער קערפער שאפן אנטיבאדיס וועלכע ווערן
אריבערגעפירט צו אייער קינד בעפאר'ן געבורט.
די אנטיבאדיס באשיצן אייער נייגעבוירנס ביז ער
אדער זי קען באקומען דעם וואקסין אין עלטער
פון  2מאנאטן.

זענען פארהאן סיי וועלכע זייטיגע
ווירקונגען?
זייטיגע ווירקונגען זענען מילד און קענען
אריינרעכענען רויטקייט ,געשווילעכץ אדער ווייטאג
ביים ארט וואו דער איינשפריץ איז געגעבן געווארן.

איז די וואקסין זיכער?
יא ,דער וואקסין איז זיכער און ווירקזאם און קען
באשיצן אייך און אייער קינד נאכן געבורט אויב
באקומט איר עס בשעת איר שוואנגערט .עס
אנטהאלט נישט קיין לעבעדיגע באקטעריע און
קען נישט אריבערפירן פערטאסיס צו אייך אדער
אייער בעיבי.

פאר מער אינפארמאציע ,רופט  311אדער
באזוכט nyc.govאון סוירטשט ”.“Pertussis

פערטאסיס ,וועלכע איז אויך באקאנט אלס "וואופינג
קאוף" ,איז זייער אן אנשטעקיגע באקטעריע
אינפעקשאן וועלכע קען צו-ברענגן הוסטן אויסברוכן און
ברעכן.
ביי פיצלעך בעיביס קען עס פירן צו ערנסטע קרענק,
אזוי ווי פנעמאניע ,אויערן אינפעקשאנס ,סיזשור'ס,
פראבלעמען אין די נערוון סיסטעם און מח ,און אפילו
טויט.
פון  10ביז  20בעיביס שטארבן פון פערטאסיס אין
אמעריקע יעדעס יאר.
אייער בעיב איז אממערסטענס אויסגעשטעלט צו
ערנסטע קאמפליקאציעס פון פערטאסיס אין פארלויף
פון די ערשטע עטליכע מאנאטן פון לעבן .העלפט פון די
פיצלעך בעיביס אינגער ווי  1יאר וואס ווערן קראנק,
זענען האספיטאליזירט.

דאקטוירים רעקאמענדירן אז פרויען זאלן
באקומען די פערטאסיס וואקסין צווישן די -27סטע
און -36סטע וואכן פון שוואנגערשאפט ,צו באשיצן
זייערע בעיביס.

באשיצט אייער בעיביס געזונט .אינטערסירט זיך ביי אייער דאקטאר איבער די פערטאסיס
וואקסין נאך היינט!
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