ווער קען באקומען א
קאָ וויד 19-וואַ קסין?
כמעט יעדער איינער פון  12יאר און עלטער קען באקומען א קאָ וויד 19-וואַ קסין .איר קענט וואַ קסינירט ווערן אויב איר האט:
צוקער קראנקייט

לעבער קראנקייט

בלוט קלאַ טס אין די פארגאנגענהייט

אסטמא

עסן אלערגיעס

שוין געהאט א קאָ וויד 19-אינפעקציע

קענסער

סעזאנאלע אלערגיעס אזוי ווי
אן אלערגיע צו בלומען שטויב

אנדערע געזונטהייט פראבלעמען

הארץ קראנקייט
HIV
נירן קראנקייט

אלערגיעס צו מעדיצינען וואס
ווערן איינגענומען דורך די מויל

אדער זענט טראגעדיג ,נוירסט א בעיבי
אדער פלאנירט צו ווערן טראגעדיג

די איינציגסטע סיבה פאר וועלכע איר וועט מעגליך נישט קענען באקומען א קאָ וויד 19-וואַ קסין
איז אויב איר האט אן ערנסטן אלערגיע צו א באשטאנדטייל פון די וואַ קסין ,אדער אויב איר האט
געהאט אן ערנסטן אלערגיע צו אן אנדערע וואַ קסין אדער מעדיצין וואס ווערט געגעבן אלץ אן
איינשפריץ .אפילו אויב איר האט געהאט אדער האט אן אלערגיע קענט איר נאכאלץ מעגליך
וואַ קסינירט ווערן ,אבער איר זאלט זיך דורכרעדן מיט אייער דאקטאר בעפאר איר טוט אזוי.
סקענט די  QRקאָ וד צו לערנען מער איבער די קאָ וויד 19-וואַ קסינען.
קאָ וויד 19-וואַ קסינען אנטהאלטן נישט ּפרעזערוועטיווס ,לעיטעקס,
אייער ,מערקו ּרי ,באשטאנדטיילן פון אן אומגעבוירענע בעיבי אדער פון
א מענטשליכע צעל ,דזשעלאטין אדער אנדערע פראדוקטן פון חיות,
ו־טשיפס .פאר מער אינפארמאציע איבער יעדע
אנטיביאטיקס אדער מייקראָ
ּ
פון די וואַ קסינען ,באזוכט  ,nyc.gov/health/covidvaccineטרעפט
די טייל אונטער "( "Additional Resourcesנאך רעסארסן) ,און זעהט
"( "Understanding the COVID-19 Vaccinesפארשטיין די קאָ וויד19-
וואַ קסינען) אונטער די "( "Download/Readדאַ ונלאָ ודט/לייענט) מעניו.
קאָ וויד 19-וואַ קסינען זענען זיכער און זיי באשיצן אייך און אייערע פאמיליע,
פריינט און קאמיוניטי פון קאָ וויד .19-ווערט וואַ קסינירט נאך היינט!
רעדט מיט אייער דאקטאר אויב איר האט סיי וועלכע פראגן איבער
וואַ קסינאציע! גייט צו  nyc.gov/covidvaccineפאר מער אינפארמאציע
און הילפס־מיטלען.

דעפאַ רטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאָ מענדאציעס אזוי ווי די
די  NYCהעלט
ּ
צושטאנד טוישט זיך9.9.21 .
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