באשיצט אייך אנטקעגן פאליא
פאליאמייעלייטיס ,אדער פאליא ,איז א ווייראל אינפעקציע פאראורזאכט דורך די פאליאוויירוס ,א מין פון
ענטעראוויירוס .די קראנקהייט איז אידענטיפיצירט דורך פאראליזירונג אדער שוואכקייט אין ארעמס ,פיס
אדער ביידע .עס זענען נישט געווען קיין פעלער פון ווילדע פאליאוויירוס אין די  U.S.זינט .1979
די מערסט וויכטיגסטע וועג פאר קינדער און ערוואקסענע זיך צו באשיצן פון פאליא איז צו ווערן וואקסינירט
גלייך אויב זיי האבן נישט באקומען אלע רעקאמענדירטע פאליא וואקסין דאזעס .קינדער זאלן באקומען פיר
דאזעס פון פאליאוויירוס וואקסין אנגעהויבן פון  2מאנאטן .מענטשן וואס טוען אנהויבן די וואקסין סעריע נאך
די עלטער פון  4זאלן באקומען א סך הכל פון דריי דאזעס.
ערוואקסענע וואס זענען געווען אינגאנצן וואקסינירט אלץ קינדער און וואס זענען אין א ריזיקע פון ווערן
אויסגעשטעלט צו פאליאוויירוס יעצט זאלן באקומען איין ערוואקסענע בוסטער דאזע וואקסין.
וואס איר דארפט וויסן וועגן פאליא
ווער באקומט פאליא?
אן אומוואקסינירטע פערזאן — קינד אדער ערוואקסענע — קען באקומען פאליא ביי סיי וועלכע עלטער.
וויאזוי ווערט פאליא פארשפרייט?
פאליאוויירוס איז מערסטנס מאל פארשפרייט צו מענטשן וואס זענען נישט פולקאם וואקסינירט אנטקעגן
פאליא דורך פיסיס (פופ) פון אן אינפעקטירטע מענטש אויף די הענט אדער אביעקטן .אפט וואשן די הענט,
ספעציעל נאכ'ן נוצן די טוילעט און נאכ'ן טוישן ווינדלען ,איז זייער וויכטיג .עס איז אויך מעגליך צו
פארשפרייטן די פאליאוויירוס דורך שפייאכץ און רעספעראטארי טראפן .פאליאוויירוס איז גרינג פארשפרייט
אין אומוואקסינירטע הויזגעזונט.
וואס זענען די סימפטאמען פון פאליא?
מערסטנס מענטשן אינפעקטירט מיט די פאליאוויירוס טוען נישט האבן קיין סימפטאמען ,כאטש זיי קענען
נאך אלץ זיין אנשטעקיג .איין אין פיר מענטשן אינפעקטירט מיט פאליאוויירוס אינפעקציע וועלן האבן
פלו -סארט סימפטאמען ,אזוי ווי האלז ווייטאג ,פיבער ,מידקייט ,איבלען און בויך ווייטאג .בערך פיר אין
 )4%( 100מענטשן מיט פאליאוויירוס אינפעקציע האבן מענינזשייטוס ,אן אינפעקציע פון די פליסיגקייט און
מעמברעינס פון די מח און שדרה .בערך איין אין  )0.5%( 200מענטשן מיט פאליאוויירוס אינפעקציע האבן
פאראליזירונג.
ווי שנעל נאך די אינפעקציע טוען סימפטאמען ערשיינען?
מענטשן וואס זענען אויסגעשטעלט צו די פאליאוויירוס קענען אנטוויקלען אינפעקציע דריי ביז זעקס טעג
נאכ'ן אויסשטעלונג ,פאראליזירונג וואלט פאסירט צווישן זיבן און  21טעג נאכ'ן זיין אויסגעשטעלט.
ווען און פאר ווי לאנג קען א מענטש פארשפרייטן פאליא?
די פאליאוויירוס איז זייער אנשטעקיג .פאציענטן מיט פאליאוויירוס אינפעקציע קענען פארשפרייטן די וויירוס
איידער און ביז צו צוויי וואכן נאך זיי האבן ערשט געהאט סימפטאמען .אבער ,פאציענטן קענען פארשפרייטן
די קראנקהייט ווילאנג די וויירוס איז אין זייער פיסיס אדער שפייאכץ .פאליאוויירוס קען זיך פארשפרייטן פון
מענטשן אפילו זיי האבן נישט סיי וועלכע סימפטאמען.
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וועלכע וואקסינען זענען אוועילעבל פאר פאליא?
עס זענען דא צוויי מינים פון פאליא וואקסין :א לעבעדיגע אפגעשוואכטע וויירוס מויל וואקסין און א נישט
אקטיווע וויירוס איינשפריצן וואקסין .זינט  ,2000איז בלויז די נישט אקטיווע וויירוס איינשפריצן וואקסין
געווארן אוועילעבל אין די  ,.U.Sכאטש די לעבעדיגע אפגעשוואכטע מויל וואקסין קען נאך ווערן גענוצט
אין אנדערע לענדער.
די איינשפריצן וואקסין ווערט געגעבן דורך אן איינשפריץ אין די פיס אדער ארעם און קען נישט פאראורזאכן
פאראליזירנג .די וואקסין איז פארזיכערט ,איז זייער ווירקזאם און קען אייך נישט געבן פאליא .זייטיגע
ווירקונג פון די איינשפריץ זענען מילד ,אריינגערעכנט ארעם און פיס ווייטאג דארט ווי די איינשפריץ איז
געגעבן געווארן.
וואס איז א וואקסין-באקומענע פאליאוויירוס (?)Vaccine-derived Poliovirus, VDPV
 VDPVאיז א סארט פון די אפגעשוואכטע פאליאוויירוס וואס איז געווען אריינגערעכנט אין די לעבעדיגע
אפגעשוואכטע וויירוס מויל וואקסין VDPV .האט זיך געטוישט איבער צייט און פירט זיך אויף מער ווי די
ווילדע פאליאוויירוס .עס קען זיך גרינגערהייט פארשפרייטן צו מענטשן וואס זענען נישט וואקסינירט
אנטקעגן פאליא און וואס קומען אין בארירונג מיט די פיסיס ,שפייאכץ אדער רעסּפעראטארי טראפן ,אזוי ווי
פון א נוס ,פון אן אינפעקטירטע מענטש .אזוי ווי מיט ווילדע פאליאוויירוס VDPV ,קען פאראורזאכן
קראנקהייט ,אריינגערעכנט פאראליזירונג ,אין מענטשן וואס זענען נישט וואקסינירט אנטקעגן פאליא.
וויאזוי קען מען פארמיידן פאליא?
פאליא און אירע קאמפליקאציעס קען מען פארמיידן מיט וואקסינאציע .וואקסינאציע באשיצט אנטקעגן ביידע
ווילדע מיני פאליאוויירוס און  .VDPVדי איינציגסטע ווירקזאמע קאנטראל מיטל צו פארמיידן אינפעקציע איז
צו אנהאלטן די העכסטע מעגליכע וואקסינאציע שטאפלען אין די קאמיוניטי.
וויאזוי קענען מענטשן ווערן וואקסינירט אנטקעגן פאליא?
רעדט צו אייער העלט קעיר פראוויידער אדער אייער קינד'ס פראוויידער צו באשטימען אן אפוינטמענט פאר
וואקסינאציע אנטקעגן פאליא און אנדערע סכנה'דיגע קראנקהייטן ,אזוי ווי מיזעלס ,מאמפס ,וואפינג היסן,
טשיקנפאקס און  .COVID-19אויב איר האט נישט א פראוויידער ,רופט  311אדער  844-692-4692פאר הילף
צו טרעפן איין — קעיר ווערט צוגעשטעלט אין ניו יארק סיטי אפגעזעהן פון אימיגראציע סטאטוס,
אונשורענס אדער מעגליכקייט צו באצאלן.
אויך ,קינדער אין עלטער פון  4יאר און עלטער קענען באקומען זייער וואקסין ביי די ניו יארק סיטי העלט
דעפארטמענט'ס  Forte Greene Health Centerאויף 295 Flatbush Ave. Ext., Fifth Floor, Brooklyn, NY
פיפטע שטאק ,ברוקלין ,ניו יארק ,פון מאנטאג ביז פרייטאג 8:30 ,צופרי ביז  2:30נאכמיטאג .צו מאכן אן
אפוינטמענט ,באזוכט  nyc.govאון זוכט פאר ”).“immunization clinicאימיוניזאציע קליניק(.
טוט פריערדיגע אינפעקציע מיט פאליא צושטעלן אימיוניטעט?
נישט דווקא .עס זענען דא דריי מיני פאליאוויירוס — אינפעקציע מיט סיי וועלכע איין מין טוט צושטעלן
אימיוניטעט צו יענע מין אבער נישט צו די אנדערע צוויי מינים .פאליא איז א געפארפולע קראנקהייט און
ווערן וואקסינירט איז די בעסטע באשיצונג.
וואס איז די באהאנדלונג פאר פאליא?
עס זענען נישט דא קיין ספעציפישע מעדעצינען אדער אנטיביאטיק וואס ארבעט אנטקעגן פאליא.
מענטשן מיט פאליא דארפן מעדיקעל קעיר צו אדרעסירן מעגליכע קאמפליקאציעס פון די קראנקהייט און
פאר ערהוילונג.
די ניו יארק סיטי העלט דעפארטמענט קען טוישן רעקאמענדאציעס ווילאנג די מצב
אנטוויקלט זיך.
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