רעדט מיט מענטשן איבער קאָ וויד 19-וואקסינען
הערט זיי אויס מיט רעספעקט ,דערציילט אייער געשיכטע און גיבט פאר מענטשן די מעגליכקייט צו
מאכן אן אייגענע באשלוס.

• זייט מכבד יעדע מענטשן'ס רעכט צו באשלוסן אויב זיי ווילן וואקסינירט ווערן.
•פארמיידט זיך פון טענה'רייען ,דן זיין אנדערע אדער זאגן אנדערע אז זיי זאלן
וואקסינירט ווערן.

• שטעלט זיך אפ צו געבן פאר מענטשן די געלעגנהייט צו אויסדרוקן זייערע זארגן.
• שמועסט אויס סיי די וויסנשאפט און סיי זייערע פערזענליכע זארגן.

•לאַ דנט אן מענטשן צו רעדן נאכאמאל אויב זיי זענען נאכנישט גרייט צו וואקסינירט ווערן.

 .1הויבט אן די שמועס.

• צו האט איר שוין באקומען א קאָ וויד 19-וואַ קסין?

.2לאדנט איין מענטשן צו מיטטיילן סיי וועלכע זארגן וואס זיי האבן מעגליך.
• וויאזוי פיהלט איר איבער באקומען א קאָ וויד 19-וואַ קסין?
• וואס וואלט עס געמאכט גרינגער פאר אייך צו באקומען א וואקסין?

.3אנערקענט סיי וועלכע זארגן אדער נעגאטיווע ערפארונגען אין די פארגאנגענהייט וואס
זיי ברענגען ארויף.
• איך הער אייערע זארגן איבער...

 .4פרעגט אויב איר קענט זיי דערציילן אייערע געשיכטע אדער וואס איר ווייסט?
• קען איך אייך דערציילן וואס איך האב געלערנט איבער די וואקסינען?

 .5גיבט איבער ריכטיגע וויסנשאפטליכע אינפארמאציע.

	לאזט וויסן פאר מענטשן איבער די ציפערן ,אינפארמאציע און
מאטעריאלן וואס זענען דא ביי  ,nyc.gov/covidvaccineצום ביישפיל:
• ווערט וואַ קסינירט נאך היינט!
on.nyc.gov/get-vaccinated
• די אמת איבער קאָ וויד 19-וואקסינען
on.nyc.gov/truth-vaccines

Yiddish

• ווער קען באקומען א קאָ וויד 19-וואקסין?
on.nyc.gov/receive-vaccine
רעפראדוקטיווע געזונטהייט און קאָ וויד 19-וואקסינען
•
ּ
on.nyc.gov/reproductive-health-faq
• וויאזוי די  mRNAקאָ וויד 19-וואַ קסינען ארבעטן
on.nyc.gov/ mRNA-vaccine
• וויאזוי די דזשאַ נסען ענד דזשאַ נסען קאָ וויד19-
וואַ קסין ארבעט on.nyc.gov/johnson-vaccine

.6טיילט מיט אייער אייגענע ערפארונג מיטן באקומען
א וואקסין.

• איך האב באשלאסן אז די ריזיקעס פון באקומען א וואקסין
זענען נידעריג אין פארגלייך צו די ריזיקע פון באקומען
קאָ וויד 19-און עס אהיים ברענגען צו מיין פאמיליע.
• מיינע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) זענען געווען...

.7טרעפט א געמיינזאמע שפראך דורכן זעהן וואס עס איז וויכטיג פאר זיי און די
פריאריטעטן וואס איר ביידע האבן.
• עס הערט זיך ווי אונז ביידע ווילן באשיצן אונזערע פאמיליעס.

 .8טוט אנבאטן הילף פאר מענטשן וועלכע ווילן וואקסינירט ווערן.
• קען איך אייך העלפן טרעפן א צייט און פלאץ צו וואקסינירט ווערן?

קאָ וויד 19-וואקסינען זענען דא צו באקומען אין ניו יארק סיטי
פאר יעדן פון  12יאר און עלטער .באזוכט nyc.gov/vaccinefinder
אדער רופט  877-829-4692צו טרעפן א פלאץ נעבן אייך .צו באקומען די
וואקסין אינדערהיים ,רופט  877-829-4692אדער פילט אויס די בויגן ביי
אפוינטמענט.
 nyc.gov/homevaccineפאר אן ּ

דעפארטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאָ מענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד
די  NYCהעלט
ּ
טוישט זיך10.4.21 .

