באקומט אייער קאָ וויד 19-וואַ קסין
יעצט בארעכטיגט :מענטשן פון  05יאר און עלטער; מענטשן מיט געוויסע אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען; רעסטוראנט
ארבייטער; העלט קעיר ארבייטער; איינוואוינער און איינגעשטעלטע אין נוירסינג האָ ומס ,היימלאזע שעלטערס און אנדערע
אנשטאלטן וואו מענטשן וואוינען צוזאמען; און געוויסע לעבנסוויכטיגע (עסענטשיעל) ארבייטער ,ווי צום ביישפיל ערשטע
הילף (הצלה א.ד.ג ).וואלונטירן ,טיטשערס/מלמדים און שולע איינגעשטעלטע ,טראנספארטאציע ארבייטער ,און גראסערי
ארבייטער .פאר א ליסטע פון אלע בארעכטיגטע גרופעס ,באזוכט .nyc.gov/covidvaccinedistribution

מאכט אן אּפוינטמענט
באזוכט  nyc.gov/vaccinefinderצו טרעפן א וואַ קסינאציע פלאץ און צו מאכן אן אּפוינטמענט .אּפוינטמענטס ווערן
געפאדערט ביי אלע פלעצער .איר קענט אויך רופן  788-728-2982צו מאכן אן אּפוינטמענט ביי א פלאץ אין .NYC

זיך גרייטנדיג פאר אייער אּפוינטמענט
איר וועט דארפן אויספילן די ניו יארק סטעיט ) (NYSקאָ וויד 98-וואַ קסין בויגן (פראגע צעטל) וואס געפונט זיך ביי
 vaccineform.health.ny.govכדי צו באקומען די וואַ קסין.
אויב איר זענט בארעכטיגט צו באקומען די וואַ קסין וועגן אייער עלטער ,דאן מוזט איר ברענגען א באווייז פון
אייער עלטער און א באווייז אז איר וואוינט אין ניו יארק.
אויב איר זענט בארעכטיגט צו באקומען די וואַ קסין וועגן אייער ארבעט ,דאן מוזט איר ברענגען א באווייז פון
אייער ארבעט און א באווייז אז איר ארבעט אדער וואוינט אין ניו יארק.
אויב איר זענט בארעכטיגט וועגן אן אנדערע מעדיצינישע פראבלעם ,דאן קענט איר
אליין באשטעטיגן אז איר האט אן אנדערע מעדיצינישע פראבלעם .איר דארפט נישט
ברענגען קיינע דאקומענטן פון אייער העלט קעיר פראוויידער (דאקטאר א.ד.ג .).איר
מוזט אויך ברענגען א באווייז אז איר וואוינט אין ניו יארק.
פאר אינפארמאציע וועגן וועלכע סארטן באווייזן אז איר זענט בארעכטיגט ווערן
אנגענומען ,באזוכט .nyc.gov/covidvaccine
טייל וואַ קסינאציע פלעצער זענען נאר פאר  NYCאיינוואוינער אדער ארבייטער ,אדער
נאר פאר איינוואוינער פון געוויסע געגנטער .טייל פלעצער זענען אויך נאר פאר געוויסע
בארעכטיגטע גרופעס .קוקט איבער די בארעכטיגונג פאדערונגען פון די וואַ קסינאציע
פלאץ פאר איר מאכט אייער אּפוינטמענט.
• מאכט א נייע אּפוינטמענט אויב איר שפירט זיך נישט גוט אויף די טאג פון אייער
אּפוינטמענט.
• טוט אן א פנים צודעק צו אייער אּפוינטמענט .איר וועט נישט אריינגעלאזט ווערן צו די
פלאץ אן איינס.
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