ניו יארקער מיט  HIVזענען יעצט בארעכטיגט פאר די קאָ וויד 19-וואַ קסין
קאָ וויד 19-איז ווייטער א באדייטנדע סכנה אין ניו יארק סיטי ) (NYCאון איבער די גאנצע פאראייניגטע שטאטן.
וואַ קסינען ,צוזאמען מיט אנדערע פארמיידונגס מיטלען ,קענען אונז העלפן צו ברענגן א סוף צו די קאָ וויד19-
פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי.
ווערט וואַ קסינירט
וואַ קסינען זענען זייער ווירקזאם ביים פארמיידן קאָ וויד ,19-א קראנקייט וואס קען פירן צו האספיטאליזאציע און
טויט און ברענגען לאנג-טערמיניגע געזונט פראבלעמען ח"ו.
אלע מענטשן מיט  HIVוועלכע וואוינען אין ניו יארק סטעיט ) (NYSזענען יעצט בארעכטיגט צו באקומען א
קאָ וויד 19-וואַ קסין .פאר א ליסטע פון גרופעס וואס זענען יעצט שוין בארעכטיגט פאר די קאָ וויד 19-וואַ קסינען
אין  ,NYSבאזוכט nyc.gov/covidvaccinedistribution.
באקומט א וואַ קסין אפּוינטמענט
פרעגט אייער קליניק אדער שפיטאל אויב זיי קענען אייך געבן די וואַ קסין .איר קענט אויך זוכן א וואַ קסינאציע
פלאץ אין אייער געגנט און מאכן אן אפּוינטמענט ביי  .vaccinefinder.nyc.govאויב איר דארפט הילף צו מאכן
אן אפּוינטמענט ביי א פלאץ וואס ווערט אנגעפירט דורך די סיטי ,רופט  .877-829-4692די צאל פון די וואַ קסינען
איז באגרעניצט ,דערפאר באזוכט כסדר וויבאלד נייע אפּוינטמענטס וועלן ווערן צוגעלייגט ווי נאר וואַ קסינען וועלן
זיין צו באקומען.
אויף די טאג פון אייער אפּוינטמענט
מאכט א נייע אפּוינטמענט אויב איר שפירט זיך נישט גוט אויף דעם טאג .טוט אן א פנים צודעק ווען איר פארט
צו און פון אייער וואַ קסינאציע פלאץ און בשעת איר זענט ביי אייער אפּוינטמענט – איר וועט נישט אריינגעלאזט
ווערן אן איינס.
איר דארפט ברענגן א באווייז אז איר וואוינט אין  NYSאדער אין ) NYCגעוואנדן לויט די פלאץ( און אז איר זענט
בארעכטיגט פאר די קאָ וויד 19-וואַ קסין .אויב איר זענט בארעכטיגט ווייל איר האט  HIVאון איר באקומט די
וואַ קסין פון אייער העלט קעיר פּראָ וויידער )דאקטאר א.ד.ג ,(.דאן קענען אייער מעדיצינישע רעקארדס ביי אייער
פּראָ וויידער'ס אפיס דינען אלץ באווייז אז איר זענט בארעכטיגט .אויב דאס איז נישט שייך ,ווען איר מאכט אייער
אפּוינטמענט ,וועט איר דארפן אויספילן א סערטיפיקעישען פעסטשטעלנדיג אז איר האט אנדערע געזונטהייט
פראבלעמען וואס בארעכטיגן אייך צו באקומען די וואַ קסין .איר דארפט נישט זאגן וועלכע געזונטהייט פראבלעם
אדער צושטעלן סיי וועלכע אנדערע באווייזן צו אנצייגן אויף וועלכע פראבלעם איר האט .פאר מער
אינפארמאציע איבער באווייזן פון בארעכטיגונג ,באזוכט nyc.gov/covidvaccine.
גייט ווייטער אן מיט קאָ וויד 19-פארמיידונגס מיטלען נאכן ווערן וואַ קסינירט
ווערן וואַ קסינירט באשיצט אייך פון קאָ וויד 19-סימפּטאָ מען ,האספיטאליזאציע און טויט רח"ל .מיר מוזן אבער
בלייבן געווארנט ביז מער מענטשן ווערן וואַ קסינירט און ביז מיר וועלן בעסער פארשטיין ווי גוט די וואַ קסינען
באשיצן מענטשן ארום אונז וואס זענען נישט געווארן וואַ קסינירט .אפילו נאכן באקומען די וואַ קסין ,טוט ווייטער
אנגיין מיטן אונטערנעמען שריט צו פארמיידן די פארשפרייטונג פון קאָ וויד:19-
• בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק אדער האט לעצטנס געטעסט פּאזיטיוו פאר קאָ וויד.19-
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•
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שטיין צום ווייניגסטנס זעקס פיס ווייט פון אנדערע.
טוט אן א פנים צודעק.
וואשן אייער הענט אפט.

קאָ וויד 19-וואַ קסינען זענען זיכער
די פאראייניגטע שטאטן עסן און דראָ ג אדמיניסטראציע האט באשטעטיגט עטליכע קאָ וויד 19-וואַ קסינען פאר
עמערדזשענסי באנוץ .די וואַ קסינען זענען אריבער גרויסע קלינישע פראבעס ארייננעמענדיג צענדליגע טויזנטע
מענטשן פון פארשידענע עלטער ,ראסע און אפשטאם .די פראבעס האבן געוויזן אז די וואַ קסינען זענען זיכער צו
נוצן און אז ערנסטע זייטיגע ווירקונגען )סייד עפעקטס( זענען זייער זעלטן .אפטע זייטיגע ווירקונגען )סייד
עפעקטס( רעכענען אריין מילדע ביז מיטלמעסיגע ווייטאג אדער געשווילעכץ אויף די ארעם וואו איר האט
באקומען די וואַ קסין ,קאפוויי ,ווייטאגן אין די גוף ,מידקייט און פיבער .די וואַ קסינען ברענגען נישט קאָ וויד19-
אינפעקציע.
די רעגירונג פון די פאראייניגטע שטאטן און פארשונג ארגאניזאציעס טוהען ווייטער נאכפאלגן נאך די זיכערהייט
פון די וואַ קסין.
קאָ וויד 19-וואַ קסינען זענען ווירקזאם
אלע באשטעטיגטע קאָ וויד 19-וואַ קסינען זענען זייער ווירקזאם ביים באשיצן מענטשן פון ערנסטע קרענק,
האספיטאליזאציע און טויט.
מענטשן מיט א נידריגע צאל פון  CD4אדער מענטשן וואס נעמען נישט קיין  HIVבאהאנדלונגען זאלן
באקומען א וואַ קסין
מענטשן וואס האבן אן אימיוּן סיסטעם וואס איז אפגעשוואכט דורך  HIVאדער דורך אן אנדערע פראבלעם זענען
נישט אריינגענומען געווארן אין די קאָ וויד 19-וואַ קסין קלינישע פראבעס ,דערפאר האבן מיר נישט קיין דאטא
)אינפארמאציע( איבער ווי זיכער אדער ווירקזאם די וואַ קסין וועט זיין ביי זיי .אויב איר האט א נידריגע  CD4צאל
אדער א שוואכע אימיוּן סיסטעם ,קענט איר באקומען די וואַ קסין .איר קענט באזונדערס בענעפיטירן פון
באקומען די וואַ קסין אזוי ווי איר וואלט געקענט ווערן זייער קראנק אויב איר באקומט קאָ וויד .19-די וואַ קסין וועט
אבער מעגליך נישט ארבעטן אזוי גוט אייך צו באשיצן פון באקומען קאָ וויד .19-רעדט מיט אייער פּראָ וויידער
)דאקטאר א.ד.ג (.אויב איר האט פראגן.
באקוצט געווענטליכע  HIVקעיר
 HIVקען אייך מאכן קראנק אויב איר באקומט נישט קעיר און באהאנדלונג .נעמט אייערע  HIVמעדיצינען ווי
פּריסקרייבד )פארשריבן( .דערציילט אייער פּראָ וויידער )דאקטאר א.ד.ג (.וועגן סיי וועלכע זאכן וואס מאכן
אייך שווער צו נעמען אייערע מעדיצינען אדער צו בלייבן אין קעיר .איר קענט זיין אין פארבינדונג דורך די
טעלעפאן ,טעקסט אדער ווידעאו טשעט .אויב איר האט שוועריקייטן צו באקומען אייערע מעדיצינען ,רופט די
 NYSאָ נאינשוּרד קעיר פראגראמען ביי  .800-542-2437צו טרעפן אן  HIVקעיר פּראָ וויידער ,באזוכט די
 NYC) NYC Health Mapגעזונטהייט מאפע( אדער טעקסט " "CAREצו .877-877
פאר מער אינפארמאציע איבער  HIVאון קאָ וויד ,19-זעהט אנווייזונגען דורך די  NYCדעפּאַ רטמענט אָ וו העלט
ענד מענטעל היידזשיען און די פאראייניגטע שטאטן דעפּאַ רטמענט אָ וו העלט ענד היוּמען סערוויסעס .פאר
מער אינפארמאציע איבער די קאָ וויד 19-וואַ קסין ,באזוכט  .nyc.gov/covidvaccineפאר מער
אינפארמאציע איבער קאָ וויד ,19-באזוכט .nyc.gov/health/coronavirus
די  NYCהעלט דעפּאַ רטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאָ מענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך.
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