פאר קאמיוניטי שותפים :רעדן וועגן און
בויען צוטרוי אין קאוויד 19-וואַ קסינען
קאמיוניטי שותפים שפילן א גרויסע ראלע אין בויען וואקסין צוטרוי .אינפארמאציע פון רעגירונג און קלינישע
מקורות קענען מעגליך נישט האבן קיין ספעציעלע מיינונג אדער וויכטיגקייט צו קאמיוניטי מיטגלידער.
באגלייבטע קאמיוניטי שותפים קענען צוגיין צו דער טעמע פון וואקסינען און זיך טיילן מיט אינפארמאציע אויף
אזא אופן אז די קאמיוניטי מיטגלידער זאלן קענען פארשטיין.

דער פונדאמענט פון מעסעדזשינג
ארויסגעבן קלארע און פונקטליכע אינפארמאציע וועגן קאוויד 19-וואקסינען איז נייטיג אויף צו בויען צוטרוי צו
זיי .מעסעדזשינג איז א טערמין וואס שילדערט דעם אלגעמיינעם צוגאנג און מעטאדעס ווי אזוי איינער שטעלט
אוועק און גיט איבער אינפארמאציע וועגן א טעמע .עס דארף זיין פארווארצעלט און וויסנשאפטליכע באווייז
און פרעזענטירט אָ ן קיין זשארגאן אדער לשון וואס איז שווער צו פארשטיין .בעת אנטוויקלען און ארויסגעבן
מעסעדזשינג ,זאלן קאמיוניטי שותפים נוצן די נייעסטע הדרכה פון פארלעסליכע מקורות ,אזוי ווי NYC
דעפארטמענט אוו העלט און גייסטישע היגיענע
( NYCהעלט דעפארטמענט) און צענטער פאר קראנקהייט קאנטראל און פארמיידונג:
הויפט טיפן פאר מעסעדזשינג:

• דערציילט פערזענליכע מעשיות וועגן וואקסינען און אנדערע איבערלעבונגען.
• זייט עכט.
• מאכט זיכער אז אייער מעסעדזשינג איז פשוט און קלאר.
הויפט מעסעדזשעס:

• די קאָ וויד 19-וואקסינען זענען זיכער.
• די וואקסינען היטן אפ די געזעלשאפט און אלעמען אינעווייניג.
• די וואקסינען העלפן אונדזער שטאט קומען צו זיך.

טריט צו אנטוויקלען און באשאפן מעסעדזשינג
דא זענען טריט וואס איר קענט אננעמען צו אנטוויקלען און ארויסגעבן
אייער אייגענע מעסעדזשינג:

שטאפל  :1באקענט זיך מיט אייער עולם
• צייכנט אפ ווער ס'איז אייער עולם
• וועמען ווילט איר דערגרייכן?

שטעלט פעסט וואס איז ווערדיק און וויכטיג פאר זיי.
• וואס ווערט געשאצט הויך און וואס זענען די זארגן פון אייער עולם?
• וואָ סער וואקסין פראגעס האט אייער עולם?

Yiddish

שטאפל  :2אנטוויקלט אייער מעסעדזשינג

אנטוויקלט אינהאלט וואס איז אוועקגעשטעלט אויף אייער עולם'ס שאצונגען און זארגן.
• וואָ סער שפראך ,טאָ ן און בילדער וועלן שטארק ווירקן אויף אייער עולם?
• וואָ סער פארמאט (אזוי ווי פליבלעטער אדער אימעילס) וועלן אמבעסטן דערגרייכן אייער עולם?
טיילט אייך מיט מעסעדזשינג געדאנקען מיט אייער עולם ,און פרעגט ביי זיי וועלכעס ארבעט און וואס
מ'קען פארבעסערן.
אט זענען אפאר ביישפילן:
עולם אפשאץ
אדער זארג

אויף וואס צו פאקוסירן

ביישפיל פון מעסעדזשינג

טראדיציע
און קאלטור

וואקסינאציע העלפט אויפהיטן
היסטאריעס ,קאלטורע גאווה ,און
רעספעקט פאר פאמיליעס און
טראדיציעס.

“יעצט אז ראמאדן ענדיגט זיך ,ווערט וואקסינירט
אז איר זאלט קענען פראווען 'עיד' מיט פאמיליע
און פריינד”

קאמיוניטי

קאמיוניטי אנטייל נעמען און
וויסנשאפט מאכט מעסעדזשינג
קאלטורעל שייכות'דיג.

“ווערן וואקסינירט העלפט האלטן אונדזער
קאמיוניטי פארזיכערט און באשיצט אונדזער
קאלעקטיווען געזונט”.

פאמיליע

וואקסינאציע ערמעגלעכט אונדז
צו זיין מיט אונדזערע פאמיליעס
און באשיצט איינער דעם אנדערן.

“קאוויד 19-האט צושייד אסאך משפחות פאר מער ווי
א יאר ,אבער וואקסינאציעס זענען דא אונדז צו העלפן
ווידער-צוזאמענברענגען אונדזערע באליבטע”.

געזעלטשאפטל־
עכע קירכלעכע
אקטיוויטאטן

וואקסינאציע ערמעגלעכט אונדז
צוזאמענקומען זיכערערהייט מיט
אנדערע.

“כאטש מיר זענען געווען אפגעטיילט ,וואקסינען
ערמעגלעכט אונדז נאכאמאל צו קומען צוזאמען
אלץ א קהילה”.

פארפעלן
ארבעט צו ווערן
וואקסינירט

עס זענען פארהאן ארבעטער
באשיצונגען אויפן ארט כדי
איר זאלט ווערן וואקסינירט,
און וואקסינאציעס האבן לאנג-
טערמיניגע בענעפיטן.

“זענט איר באזארגט וועגן פארפעלן ארבעט?
געזעצן זענען אויפן ארט צו באשיצן אייער
באשעפטיגונג און ווערן באצאלט פאר דער צייט
וואס איר דארפט האבן צו ווערן וואקסינירט”.

דער אומצוטרוי
אין העלט קעיר
און רעגירונג
סיסטעמס

דער רעגירונג וויל באשיצן
קאמיוניטיס פון פארב וואס זענען
אומפראפארציאנעל אפעקטירט
געווארן ביי קאוויד 19-דורך
צושטעלן וואקסינען און שטיצ-
סערוויסעס.

“ראסיזם טוט ווייטער משפיע זיין דאס לעבן פון
מענטשן יעדן טאג .אסאך אינסטאטוציעס מאכן
ענדערונגען צו אדרעסירן ראסיזם דורך ארבעטן
מיט קאמיוניטי גרופעס .די אינסטיטוציעס נעמען
אויך אָ ן שריט צו מאכן זיכער אז אלע האבן צוטריט
צו וואקסינען און אנדערע שטיץ סערוויסעס”.

“ווערן וואקסינירט העלפט שיצן עלטערע
דערוואקסענע”.

שטאפל  :3גיט ארויס אייער מעסעדשינג
דא זענען א ליסטע פון וועגן מיט וואס איר אדער אייער ארגאניזאציע קענען ארויסגעבן מעסעדשזינג און דערגרייכן
אייער עולם .צייכנט אפ א קעסטל לעבן די וואס איר קענט טון ,און שרייבט צו אנדערע וואס זענען נישט פארשריבן.
• לאקאלע פובליקאציעס ,אזוי ווי צייטונגען אדער מאגאזינען

• קאמיוניטי געשפרעכן מיט איינצעלע אדער גרופעס
• מעלדונגען אין רעליגיעזע צענטערס
• וואטסאפ גרופעס
• ראדיו אדער שמועס-פראגראמען ,אזוי ווי ּפאָ דקאַ סטס
•דרוקט מאטעריאל ,אזוי ווי נייעס-בריוו ,פליבלעטלעך ,פלאקאטן און פאסטקארטלעך וואס איר קענט
אויסטיילן אדער ארויפלייגן אויף שילד-טאוולען און אנדערע ערטער אין דער קאמיוניטי.
• ווידעאס און מעלדונגען אויף סאושעל מעדיע
פריאריטאזירט אלעס וואס איז אפגעצייכנט און מאכט א פלאן פאר יעדע איינע פון זיי ,ווי אויך א צייטפלאן צו
לאנצירן ,אנהייבנדיג קליין און פארגרעסערן ווי צוגעפאסט.

שטאפל  :4טראכט איבער ,איידלט אויס און חזר'ט איבער

באשטעטיגט וואס ארבעט אמבעסטן פאר אייער עולם ,און וואס מ'קען פארבעסערן.
• איז אייער מעסעדזשינג אנגעקומען צו אייער עולם ,רעזאנירט מיט זיי און העלפט זיי אויפבויען נאמנות?
•ארבעט אריין צוריק-אפשאץ צו צופאסן אייער מעסעדזשינג און ווי אזוי איר פארטיילט עס ,לויט ווי עס נייטיגט זיך.

נאכדעם וואס איר איידלט עס אויס ,גיט עס ארויס נאכאמאל .אייער מי העלפט בויען צוטרוי און בארואיגן אייער עולם.

עקסטערע רעסורסן
דא זענען עקסטערע וואקסין און קאוויד 19-מקורות צו העלפן שיצן קאמיוניטיס פון קאוויד:19-

דעפאַ רטמענט פלאקאטן ,פליבלעטער און ווידעאס:
• NYCהעלט
ּ
		  oפאר פלאקאטן און פליבלעטער ,באזוכט  nyc.gov/health/coronavirusאון קלייבט אויס דאס
פלאקאטן און פליבלעטער קנעפל אויף דער לינקער זייט פונעם וועבזייטל.
		  oפאר אינפארמאציע אויף קאוויד 19-וואקסינען אין פולפאכיגע שפראכן,
באזוכט .nyc.gov/covidvaccine
		  oפאר ווידעאס ,באזוכט .youtube.com/nychealth
• קייסער פאמיליע פונדאציע באזוכט  greaterthancovid.org/theconversationצו זען ווידעאס פון
העלט קעיר פראפעסיאנאלעס וואס ענטפערן אויף אפט געפרעגטע פראגעס.
• רעקלאמע ראָ ט :פאר מקורות ,שאפערישע הילף און געצייג וועגן מעסעדזשינג צו בויען וואקסין נאמנות,
באזוכט .adcouncil.org/covid-vaccine
• אמפליפיצירן :פאר קונסט און דיגיטאלישע קאמפאניעס צו פארשפרייטן וואקסינאציע,
באזוכט .amplifier.org
• וואקסין נאמנות קונסט אפרוף סטאנציע :פאר רעסורסן וועגן קונסט און קולטור-באזירטע צוגאנגען
צו בויען וואקסין צוטרוי ,באזוכט .vaccinate.arts.ufl.edu/vaccine-confidence-repository
• פובליק געזונט צוזאמענארבעטן :אראפצולאדנען אינהאלט פאר סאושעל מעדיע ,וועבזייטלעך אדער
פארשטעלונגען ,באזוכט .publichealthcollaborative.org/downloads

דעפארטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאמענדאציעס אזוי ווי דער מצב אנטוויקלט זיך11.30.21 .
די  NYCהעלט
ּ

