וואס ניו יארקער דארפן וויסן וועגן
 19וואַ קסינען
וויד19-
קאָ וויד-
ניו יארק סיטי איז איבערגעגעבן צו היטן אויף די זיכערהייט און געזונטהייט פון יעדן דורכן פארזיכערן אז די צוטריט צו באקומען
קאָ וויד 19-וואַקסינען איז יושר’דיג .קאָ וויד 19-וואַ קסינען וועלן וואַ רשיינליך זיין אוועילעבעל פאר רוב ניו יארקער ביז
אין מיטן פון יאר  .2021געוויסע מענטשן ,ווי צום ביישפיל העלט קעיר ארבייטער ,לעבנסוויכטיגע (עסענטשיעל) ארבייטער
וועלכע קענען זיך נישט דערווייטערן פון אנדערע ,עלטערע מענטשן און אנדערע וועלכע געפונען זיך אין א גרעסערע געפאר
צו שווער קראנק ווערן פון קאָ וויד – 19-די אלע וועלן קענען באקומען די וואַקסין שנעלער.
ווען איר באקומט די וואַ קסין העלפט איר דערמיט באשיצן אייך אליין ווי אויך אייערע פאמיליע און פריינט .איר טוט
אויך העלפן מאכן אייער קאָ מיוניטי זיכערער .מיר ווייסן אז עס גייט אָ ן פאר ניו יארקער פון די וואוילזיין פון זייערע
קאָ מיוניטיס ,אריינרעכענענדיג העלט קעיר ארבייטער און קליינע ביזנעס אייגנטימער.
זענען וואקסינען ווירקזאַ ם?
• צוויי קאָ וויד 19-וואַ קסינען (פייזער-בייאָ וענטעק און מאָ דערנא) זענען באשטעטיגט געווארן פאר עמערדזשענסי
באנוץ דורך די עסן און דראָ ג אדמיניסטראציע ( .)FDAאין קלינישע שטודיעס זענען ביידע וואַ קסינען געווען מער
פון  94%ווירקזאם באשוצנדיג די וועלכע האבן עס באקומען פון קאָ וויד.19-
זענען די וואַ קסינען זיכער?
•יא .איר קענט נישט באקומען קאָ וויד 19-פון די וואַ קסין.
די וואַ קסין אנטהאלט נישט די ווירוס .עס לערנט אויס אייער גוף’ס אימיון
סיסטעם וויאזוי צו באקעמפן די ווירוס ,קען עס באקעמפן די ווירוס אויב
איר ווערט אויסגעשטעלט דערצו.
• די קאָ וויד 19-וואַ קסינען זענען אריבערגעגאנגען ברייטע קלינישע שטודיעס
וואו עס האבן אנטיילגענומען צענדליגע טויזנטע מענטשן פון פארשידענע
עלטער ,ראסע און עטניסיטיס .די באווייזן פון די דאזיגע שטודיעס זענען
גרונטליך איבערגעקוקט געווארן דורך די  FDAאון דורך אומאָ ּפהענגיגע
(זעלבסטשטענדיגע) ארגאניזאציעס.
• פארשער האבן שוין געארבעט אויף וואַ קסינען קעגן (אנדערע מינים אין
די משפחה פון) קאָ ראָ נאַ ווירוסן פאר יארן ,דערפאר האבן זיי איצט נישט
געדארפט אנהויבן פון אל”ף.
צו זענען דא זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)?
• עס איז נארמאל צו באקומען זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) נאכן
באקומען די ערשטע אדער צווייטע דאָ ז ע פון די וואַ קסין .אפטע זייטיגע
ווירקונגען (סייד עפעקטס) רעכענען אריין ווייטאג אין די ארעם ווי איר האט
באקומען די איינשפריצונג ,מידקייט אדער א קאפוויי.
• אויב איר האט סיי וועלכע פראגן אדער זארגן ,רופט  311אדער רעדט זיך
אדורך מיט אייער העלט קעיר ּפראָ וויידער (דאקטאר א.ד.ג.).
• זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) קענען זיין אומאַ ננגענעם ,אבער ווערן
וואַ קסינירט העלפט צו באשיצן אייך אליין און אנדערע ניו יאָ רקער.
Yiddish

ווער קען באקומען א וואַ קסין און ווי סאך וועט עס קאסטן?
• אלע ניו יארקער פון  16יאר אלט און העכער וועלן קענען באקומען א וואַ קסין ווי נאר עס וועט זיין מער ברייט
אוועילעבעל .מיר האבן שוין אנגעהויבן צו געבן די וואַ קסין פאר מענטשן וועלכע זענען אין א גרעסערע געפאר,
ווי צום ביישפיל העלט קעיר ארבייטער.
• די וואַ קסין איז אומזוסט פאר יעדן .אויב איר האט אינשורענס ,וועט אייער אינשורענס פירמע מעגליך איינגעמאָ נט
ופעיס אדער אנדערע אָ ּפצאָ לונגען.
ווערן די קאָ סטן ,אבער עס וועט נישט איינגעמאנט ווערן פון אייך קיינע קאָ ּ
• איר דארפט נישט מיטטיילן (דערציילן) אייער אימיגראציע (בירגערשאפט) סטאטוס כדי צו באקומען די וואַ קסין.
ווערן וואַ קסינירט ווערט נישט אנגערופן א ּפובליק בענעפיט (הנאה פון ציבורישע מקורות) אונטער די כלל פון
(פובליק טשארדזש רו ּל – ציבורישע עול).
ּפובליק לאַ סט ּ
• 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).
וואו קען איך באקומען א וואַ קסין?
• ווען די וואַ קסין וועט זיין מער אוועילעבעל ,דאן וועט איר קענען באקומען א קאָ וויד 19-וואַ קסין וואו איר באקומט
געווענטליך וואַ קסינען ,ווי צום ביישפיל ביי אייער העלט קעיר ּפראָ וויידער’ס אפיס ,פארמאסיס ,קליניקס און
אוירדזשענט קעיר צענטערס .נאך קאָ מיוניטי וואַ קסינאציע ערטער וועלן ווערן אויפגעשטעלט איבערן שטאט.
דעפאַ רטמענט’ס וועבזייטל.
•  עס וועט זיין א מאפע פון אלע ערטער וואו מען קען באקומען די וואַ קסין אויף די  NYCהעלט
ּ
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 .אין צוגאב ,די וואַ קסין
איז זיכער און עס קען פארשטערקערן די שוץ וואס אייער גוף האט שוין אויפגעבויט .פונדעסטוועגן ,אויב האט
איר באקומען א ּפאָ זיטיווע ענטפער פאר קאָ וויד 19-פון א טעסט אין די פארגאנגענע  90טעג ,דאן נעמט אין
באטראכט צו ווארטן מיטן באקומען די וואַ קסין ,וויבאלד עס איז נישט ווארשיינליך אז איר וועט באקומען קאָ וויד19-
נאכאמאל דורכאויס די צייט .רעדט מיט אייער העלט קעיר ּפראָ וויידער אויב איר האט סיי וועלכע פראגן.
ווען איך באקום די וואַ קסין ,צו קען איך אויפהערן זיך צו דערווייטערן פון אנדערע און אנטוהן א פנים צודעק?
• ניין .מיר האבן נישט גענוג אינפארמאציע צו זאגן אויב אדער ווען עס וועט זיין גענוג פארזיכערט אויפצוהערן זיך
צו דערווייטערן פון אנדערע און אנטוהן א פנים צודעק .ביז מיר פארשטייען מער איבער די שוץ וואס קאָ וויד19-
וואַ קסינען בויען אויף מוז יעדער איינער ווייטער אנגיין מיט די פאלגנדע וויכטיגע פארמיידונגס-מיטלען:
■

■

■

■

בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק ,אויב איר האט קאָ וויד ,19-אדער אויב איר זענט געווען אויסגעשטעלט
צו איינעם מיט קאָ וויד.19-
האלט אן א ווייטקייט פון כאטש זעקס פיס פון מענטשן וועלכע זענען נישט קיינע מיטגלידער פון אייער הויז-געזונד.
טוט אן א פנים צודעק (איבער אייער מויל און נאז) ווען איר זענט אינדרויסן פונדערהיים.
וואשט אייערע הענט אפט מיט זייף און ווייסער אדער רייניגט זיי מיט אן אלקאָ האָ ל-באזירטע האנט
סאניטייזער (זייף וואס מ’רייבט אריין אן וואסער).

עס איז פארשטענדליך אז געוויסע מענטשן ווערן מעגליך נערוועז איבערן באקומען א קאָ וויד 19-וואַ קסין אדער
האבן מעגליך נאך פראגן .צו לערנען מער ,רעדט צו אייער העלט קעיר ּפראָ וויידער ,רופט  ,311אדער באזוכט
 nyc.gov/covidvaccineאדער .cdc.gov/covidvaccine
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