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 וואקסין צוגעלייגטע דאזעס קעגן בּוסטער שַאטס  19-קאוויד

נאך א דאזע פאר מענטשן מיט אן   
 אפגעשוואכטן אימיון סיסטעם 

 בוסטער שַאטס   

נאך א דאזע פאר מענטשן וועלכע האבן נישט  וואס איז עס? 
געהאט קיין גענוג שטארקע רעאקציע צו זייערע  

  ערשטע דאזעס

 נאך א דאזע פון א וואקסין צו צולייגן באשיצונג.

ווער איז  
 בארעכטיגט? 

א  וועלכע האבן  פון פינף און עלטערמענטשן 
שווער אפגעשוואכטע אימיון  -ביז-מעסיג

  סיסטעם

  יאר און עלטער 12פון מענטשן 

פארוואס עס צו  
 באקומען?

טייל מענטשן וועלכע האבן אן אפגעשוואכטע  
סיסטעם רעאגירן נישט די זעלבע גוט צו אימיון 

א דריטע דאזע קען  די וואקסינען.
 פארשטערקערן די אימיון סיסטעם'ס רעאקציע.

די וואקסינען טוען נאך אלץ שטארק באשיצן  
קעגן ערענסטע קראנקהייט, אבער זיי היטן  

נישט אזוי גוט אויס קעגן מילדע ביז 
מיטלמעסיגע אינפעקציע אדער קענען זיך 

  רמינערן מיט דער צייט.פא
וועלכע וואקסין  

 פירמע? 
אדער  Pfizerאויב איר האט באקומען דעם  •

Moderna   וואקסין, זאלט איר באקומען די
זעלבע פירמע ווי אייערע ערשטע צוויי 

 דאזעס, אויב מעגליך.

 & Johnsonאויב איר האט באקומען דעם  •
Johnson   וואקסין, זאלט איר באקומען דעם

Pfizer  אדערModerna  .וואקסין 

אדער דעם זעלבן סארט ווי אייער ערשטער  
 Pfizerדי  .וואקסין אדער פון אן אנדערע פירמע

 וואקסינען זענען בעסער. Modernaאון 

ווען בין איך  
 בארעכטיגט? 

נאך אייער צווייטע  טעג 28צום ווייניגסטנס 
וואקסין  Modernaאדער  Pfizerדאזע פון דעם 

אדער נאך אייער איינצלנע דאזע פון דעם  
Johnson & Johnson  .וואקסין 

אדער   Pfizerאויב איר האט באקומען דעם  •

Moderna  פינף  צום ווייניגסטנס —וואקסין
נאך אייער צווייטע דאזע )אדער   חודשים

צום ווייניגסטנס דריי חודשים נאך אייער  
צוגעלייגטע דאזע אויב איר האט א מעסיג  

אדער שווער אפגעשוואכטע אימיון 
 סיסטעם(.

 & Johnsonאויב איר האט באקומען דעם  •
Johnson  צוויי  צום ווייניגסטנס  —וואקסין
 נאך אייער וואקסין.  חודשים

וועלכע 
דאקומענטן 
דארף איך  
 ברענגען?

איר וועט פארלאנגט ווערן צו  באווייז פון עלטער.
באשטעטיגן אז איר האט א געזונטהייט 
פראבלעם וואס מאכט אייך בארעכטיגט 

ע קארטל ברענגט אייער וואקסינאצי דערפאר.
 אויב איר האט עס.

ברענגט אייער וואקסינאציע  באווייז פון עלטער.
 קארטל אויב איר האט עס.

צו זענען דא 
זייטיגע  

ווירקונגען )סייד  
 עפעקטס(?

איר קענט מעגליך באקומען זייטיגע ווירקונגען  
)סייד עפעקטס(, צום ביישפיל ווייטאג אין די  

וף, מידקייט און  ארעם, קאפוויי, ווייטאגן אין די ג
  פיבער.

איר קענט מעגליך באקומען זייטיגע ווירקונגען  
)סייד עפעקטס(, צום ביישפיל ווייטאג אין די  

ארעם, קאפוויי, ווייטאגן אין די גוף, מידקייט און  
 פיבער. 

צו איז עס  
 אומזיסט? 

 יא. יא.

וואו קען איך  
 לערנען מער?

 . on.nyc.gov/vaccinefactsלייענט  .on.nyc.gov/additionaldoseלייענט 

 
פאר מער   .877-829-4692אדער רופט  nyc.gov/vaccinefinderציע פלאץ, באזוכט צו טרעפן א וואקסינא

 . nyc.gov/covidvaccineאינפארמאציע, באזוכט 
 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-third-dose-yi.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-facts-yi.page
https://nyc.gov/vaccinefinder
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-yi.page
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