התחסנו היום! חיסונים נגד מחלת נגיף הקורונה
 2019זמינים כעת לאנשים מגיל  12ומעלה.
החיסונים נגד מחלת נגיף הקורונה  2019הם
בטוחים ויעילים גם כנגד הגרסאות החדשות.
המדענים הסתמכו על מחקרים שנערכו עשרות שנים
עבור חיסונים אחרים ,כדי לפתח את החיסונים נגד
מחלת נגיף הקורונה  .2019החיסונים עברו ניסויים
קליניים נרחבים ,שהוכיחו שהם מגנים על אנשים
מפני מחלת נגיף קורונה  2019קשה ,אשפוז ומוות,
ועל כן הוזרקו בבטחה למיליוני אנשים בארה"ב.

החיסונים נגד מחלת נגיף הקורונה
 2019הם חינם.
אין צורך בשיתוף פרטי הביטוח ,מספר הביטוח
הלאומי או מצב ההגירה שלכם.

מצאו אתר לביצוע החיסון.
למציאת אתר לביצוע החיסון ,בקרו בדף
 ,nyc.gov/vaccinefinderהתקשרו למספר
 877-829-4692או סרקו את קוד ה.QR-
בחלק גדול מהאתרים אין צורך בקביעת
תור .לקבלת חיסון חינם בבית ,בקרו בדף
 nyc.gov/homevaccineאו התקשרו
למספר .877-829-4692
לקבלת מידע נוסף ,בקרו בדף
.nyc.gov/covidvaccine
מחלקת הבריאות של  NYCעשויה לשנות את ההמלצות
בהתאם להתפתחויות המצב8.12.21 .

NYC VACCINE FOR ALL:

SAFE, FREE, EASY

אתם עשויים לחוש תופעות לוואי מסוימות.
תופעות הלוואי השכיחות כוללות כאב ביד הזריקה ,כאב
ראש ,כאבי גוף ,עייפות וחום .תופעות לוואי רציניות הן
נדירות מאוד .החיסונים לא מכילים את הווירוס שגורם
למחלת נגיף הקורונה  ,2019לא משנים את הDNA-
שלכם ולא גורמים לכם מחלת נגיף קורונה .2019

לאחר שעברתם חיסון מלא תוכלו להתחיל
להפחית את אמצעי הזהירות.
מרגע החיסון המלא ,תוכלו להשתתף בהרבה
פעילויות מבלי לעטות מסכת פנים .אמנם ,מומלץ
להמשיך לעטות מסכת פנים במקומות ציבוריים
סגורים ,כדי להגן על אחרים ,לרבות ילדים מתחת לגיל
 12ואנשים בעלי כשל חיסוני .בנוסף ,עליכם למלא
אחר דרישות עטוי מסכות הפנים בכל מקום שתלכו,
כגון בית עסקים ,בית ספר ,מקום עבודה או תחבורה
ציבורית .אם נחשפתם למחלת נגיף הקורונה  2019או
שאתם חשים סימפטומים ,היבדקו.
אנשים שלא עברו חיסון מלא חייבים להמשיך לעטות
כיסוי פנים ולשמור על ריחוק חברתי בציבור .ייתכן גם
שיתבקשו להציג תוצאת בדיקה שלילית כדי להיכנס
למקומות מסוימים או שימנעו מהם להיכנס בכלל.

לבירור תנאים מיוחדים (כמו זמינות כיסא גלגלים
או מתורגמן לשפת הסימנים) באתרי חיסון בניהול
העירייה ,התקשרו למספר  877-829-4692או
בקרו בדף  vax4nyc.nyc.govמראש .להגשת משוב
או תלונה בנוגע לנגישות ,התקשרו למוקד ,311
שלחו הודעה למספר  311692או מייל לכתובת
.hubaccess@health.nyc.gov
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