וואס ניו יארקער דארפן וויסן וועגן
 19וואַ קסינען
קאָ וויד19--
וואַ קסינען ראטעווען לעבנס .ווען איר ווערט וואַ קסינירט ,העלפט איר צו באשיצן אייך אליין פון קאָ וויד 19-און איר מאכט אייער
קאָ מיוניטי זיכערער .ניו יארק סיטי ( )NYCאיז איבערגעגעבן צו האלטן יעדן איינעם זיכער און געזונט .דאס רעכנט אריין צו איבערגעבן
פאר מענטשן די אינפארמאציע וואס זיי דארפן האבן צו מאכן די ריכטיגע באשלוסן וועגן וואַ קסינאציע און זיכער מאכן אז די וואַ קסין
ווערט אויסגעגעבן אויף א יושר'דיגע און גלייכע פארנעם.
זענען וואקסינען ווירקזאַ ם?
• די קאָ וויד 19-וואַ קסינען וואַ קסינען זענען אויפגעוויזן געווארן צו זיין זיכער און זייער ווירקזאם ביים באשיצן מענטשן פון ערנסטע
קאָ וויד 19-קרענק ,האספיטאליזאציע און טויט ח"ו .הונדערטע מיליאנען מענטשן האבן שוין באקומען די וואַ קסינען זינט זיי זענען
באשטעטיגט געווארן ,און די ציפערן ווייזן אז די וואַ קסינען ארבעטן!
זענען די וואַ קסינען זיכער?
• יא .איר קענט נישט באקומען קאָ וויד 19-פון די וואַ קסינען.
די וואַ קסינען אנטהאלטן נישט די ווירו ּס וואס איז גורם קאָ וויד .19-די וואַ קסינען לערנען אויס אייער גוף'ס אימיון סיסטעם וויאזוי צו
באקעמפן די ווירוס ,אז עס זאל וויסן אזוי צו טוהן אויב איר ווערט אויסגעשטעלט צו קאָ וויד.19-
• די וואַ קסינען זענען אריבערגעגאנגען ברייטע קלינישע שטודיעס וואו עס האבן אנטיילגענומען צענדליגע טויזנטע מענטשן פון
פארשידענע עלטער ,ראסע און אפשטאם .די באווייזן פון די דאזיגע שטודיעס זענען גרונטליך איבערגעקוקט געווארן דורך די  FDAאון
דורך אומאָ ּפהעניגע (זעלבסטשטענדיגע) ארגאניזאציעס.
• עטליכע פעדעראלע אגענטורן און ארגאניזאציעס זענען ווייטער אנגעגאנגען מיטן נאכקוקן די זיכערהייט פון די וואַ קסינען אזוי ווי זיי ווערן
גענוצט .די וואַ קסינען ווערן נאכגעקוקט שטרענגער פון סיי וועלכע אנדערע וואַ קסינען אין די היסטאריע פון די פאראייניגטע שטאטן.
וויאזוי זענען די וואַ קסינען אנטוויקלט געווארן אזוי שנעל?
• די אנטוויקלונג פון די קאָ וויד 19-וואַ קסינען זענען געווען פארוויקלט מיט מיטלען וואס זענען נאכנישט
געזעהן געווארן בעפאר .ביליאנען דאלארן זאנען געשפענדעט געווארן און וויסנשאפטלער פון די גאנצע
וועלט האבן געארבעט אן אויפהער.
• וויסנשאפטלער האבן געבויט אויף צענדליגע יארן פון פארשונג פון אנדערע וואַ קסינען ,אריינרעכענענדיג
פארשונג אויף וואַ קסינען פאר אנדערע קאָ ראָ נאַ ווירוסן.
צו זענען דא זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) פון די וואַ קסין?
• יא ,רוב מענטשן באקומען אביסל זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) .אפטע זייטיגע ווירקונגען (סייד
עפעקטס) רעכענען אריין ווייטאג אויף די ארעם וואו איר האט באקומען די איינשפריץ ,קאפוויי ,ווייטאגן
אין די גוף ,מידקייט און פיבער.
• אויב איר האט סיי וועלכע פראגן אדער זארגן ,רופט  311אדער רעדט זיך אדורך מיט אייער דאקטאר.
• זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) קענען זיין נישט געשמאק ,אבער זיי זענען געווענטליך נישט קיין סכנה
פאר די געזונט און זיי גייען אוועק נאך  24ביז  48שעה .פון די אנדערע זייט ,קאָ וויד 19-איז אן ערנסטע סכנה
פאר די געזונט און קען ברענגען לאנג-טערמיניגע געזונטהייט פראבלעמען ,האספיטאליזאציע און טויט ח"ו.

Yiddish

ווער קען באקומען א וואַ קסין און ווי סאך וועט עס קאסטן?
• מענטשן פון  12יאר און עלטער זענען בארעכטיגט פאר וואַ קסינאציעס.
• די וואַ קסינען ווערן צוגעשטעלט פאר אייך אומזיסט .אויב איר האט אינשורענס ,וועט אייער אינשורענס פירמע מעגליך איינגעמאָ נט
ופעיס אדער אנדערע אָ ּפצאָ לונגען.
ווערן די קאָ סטן ,אבער איר וועט נישט דארפן באצאלן קיינע קאָ ּ
איז מיין פערזענליכע אינפארמאציע באשיצט?
• ווען איר באקומט די וואַ קסין וועט אייער פריוואטקייט באשיצט ווערן .עס זענען פארהאן שטרענגע געזעצן זיכער צו מאכן אז אייערע
פערזענליכע אינפארמאציע בלייבט געהיים (קאנפידעטשיעל).
• איר דארפט נישט מיטטיילן אייער אימיגראציע סטאטוס אדער סאָ ושעל סעקיוריטי נומער כדי צו וואַ קסינירט ווערן.
וואו קען איך באקומען א וואַ קסין?
אפוינטמענט.
• באזוכט  nyc.gov/vaccinefinderאדער רופט  877-829-4692צו טרעפן א פלאץ .ביי אסאך פלעצער דארף מען נישט קיין ּ
• פרעגט אן ביי אייער דאקטאר אדער לאקאלע פארמאסי צו זעהן אויב זיי שטעלן צו וואַ קסינען.
• ניו יארקער פון  65יאר און עלטער און די מיט דיסעביליטיס קענען פארלאנגען אומזיסטע טראנספארטאציע צו וואַ קסינאציע פלעצער
דורכן רופן .877-829-4692
• ניו יארקער וואס קענען נישט ארויסגיין פונדערהיים קענען וואַ קסינירט ווערן ביי זיך אינדערהיים דורכן זיך איינשרייבן ביי
 nyc.gov/homeboundאדער דורכן רופן .877-829-4692
אויב איר דארפט אז מ'זאל זיך צושטעלן צו אייך (צום ביישפיל דורכן צושטעלן א ווילטשעיר אויפן פלאץ אדער איינער וואס זאל
איבערטייטשן צו אמעריקאנער הענט שפראך) ,רופט  877-829-4692אדער באזוכט  vax4nyc.nyc.govפון פאראויס .צו
איבערלאזן קאמענטארן אדער צו אריינגעבן א צוגענגליכקייט אנקלאג ,רופט  ,311טעקסט  311692אדער שיקט אן אימעיל
צו .hubaccess@health.nyc.gov
זאל איך באקומען א וואַ קסין אויב איך האב שוין געהאט קאָ וויד?19-
• יא ,וויבאלד עס איז מעגליך צו באקומען קאָ וויד 19-נאכאמאל ,זאלט איר באקומען די וואַ קסין .די וואַ קסינען זענען זיכער און זיי קענען
פארשטערקערן די שוץ וואס אייער גוף האט שוין אויפגעבויט.
ווען איך באקום די וואַ קסין ,צו קען איך אויפהערן זיך צו דערווייטערן פון אנדערע און אנטוהן א פנים צודעק?
• איינמאל איר זענט פולשטענדיג וואַ קסינירט קענט איר טוהן רוב אקטיוויטעטן אן אנטוהן א פנים צודעק און אן זיך דערווייטערן פון
אנדערע! אקטיוויטעטן אינדרויסן זענען באזונדערס זיכער .מיר עצה'ן אז איר זאלט ווייטער אנהאבן א פנים צודעק אינעווייניג ביז מער
מענטשן ווערן וואַ קסינירט .איר מוזט אויך אויספאלגן די פנים צודעק פאדערונגען פון סיי וועלכע פלאץ צו וואו איר גייט ,צום ביישפיל א
ביזנעס ,שולע/חדר ,פובליק טראנספארטאציע אדער אייער ארבעטספלאץ .איינמאל איר זענט פולשטענדיג וואַ קסינירט דארפט איר
סימפטאמען.
זיך שוין מער נישט קוואראנטינען אדער זיך טעסטן אויב איר זענט געווען אויסגעשטעלט ,חוץ אויב איר האט קאָ וויד19-
ּ
• מענטשן וואס זענען נישט פולשטענדיג וואַ קסינירט מוזן ווייטער אנגיין מיט אלע באווארענונגען ,אריינרעכענענדיג אנטוהן א פנים
צודעק און אנהאלטן א פיזישע ווייטקייט פון אנדערע ווען אין פובליק.
עס איז פארשטענדליך אז געוויסע מענטשן זענען אומזיכער און צווייפלען זיך וועגן ווערן וואַ קסינירט אדער האבן מעגליך
נאך פראגן .צו לערנען מער ,רעדט צו אייער דאקטאר ,רופט  ,311אדער באזוכט .nyc.gov/covidvaccine

דעפאַ רטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאָ מענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך.
די  NYCהעלט
ּ
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