פארשטיין די
קָאוויד 19-ווַאקסינען

דריי קָאוויד 19-ווַאקסינען — געמאכט דורך פייזער-בייָאוענטעק ,מָאדערנא און דזשַאנסאן
ענד דזשַאנסאן/דזשענסען — זענען באשטעטיגט געווארן פאר באנוץ דורך די פאראייניגטע
שטאטן עסן און דראג אדמיניסטראציע ( .)Food and Drug Administration, FDAאלע
דריי זענען זיכער און זייער ווירקזאם ביים באשיצן מענטשן פון שווערע קָאוויד 19-קראנקייט,
האספיטאליזאציע אדער טויט ח"ו .ווי שנעלער איר ווערט ווַאקסינירט ,אלץ שנעלער וועט
איר זיין באשיצט!

פייזער
וועלכע סארט ווַאקסין איז דאס?

מעסענדזשער  .(mRNA) RNAצו לערנען מער וועגן  mRNAווַאקסינען ,לייענט
וויאזוי די  mRNAקָאוויד 19-ווַאקסינען ארבעטן.

וויפיל דאזעס דארף
איך באקומען?

צוויי .אייער צווייטע דאזע זאל זיין  21טעג נאך אייער ערשטע דאזע ,אבער איר
זאלט באקומען אייער צווייטע דאזע נישט קיין חילוק וויפיל צייט עס איז שוין אריבער.

וויפיל מענטשן האבן אנטיילגענומען
אין די קלינישע פראבעס?

מער פון .44,000

וואו זענען די קלינישע
פראבעס פארגעקומען?

פאראייניגטע שטאטן ,ארגענטינע ,בראזיל ,דייטשלאנד ,טערקיע און דרום אפריקע.

ווער האט אנטיילגענומען אין די
קלינישע פראבעס?

צו ארבעט די ווַאקסין
קעגן ווַאריאנטן?

די ווַאקסין איז ערווארטעט צו באשיצן אויך קעגן די ווַאריאנטן וואס זענען
אידענטיפיצירט געווארן ביז היינט ,אבער די שוץ וועט מעגליך נישט זיין די זעלבע
שטארק קעגן טייל ווַאריאנטן.

צו וועל איך דארפן באקומען נאך
דאזעס אין די צוקונפט?

מיר ווייסן נאכנישט.

ווען איז די ווַאקסין
פולשטענדיג ווירקזאם?

צוויי וואכן נאך אייער צווייטע איינשפריץ.

וואס זענען די מעגליכע זייטיגע
ווירקונגען (סייד עפעקטס)?

ווייטאג אדער געשווילעכץ אויף די ארעם וואו איר האט באקומען די איינשפריץ,
קאפוויי ,ווייטאגן אין די גוף ,מידקייט און פיבער זענען די אפטסטע .זייטיגע
ווירקונגען (סייד עפעקטס) באווייזן זיך אפטער נאך די צווייטע דאזע און ווייניגער
אפט ביי עלטערע מענטשן.

ווער קען באקומען די ווַאקסין?

מענטשן פון  12יאר און עלטער.

ווער זאל נישט באקומען
די ווַאקסין?

וואס ליגט אין די ווַאקסין?
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 10%זענען געווען טונקל-הויטיגע
 26%זענען געווען לַאטינָאו
 4%זענען געווען אזיאנער
 21%זענען געווען  65יאר און עלטער
 46%האבן געהאט אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען

מענטשן וואס האבן געהאט א שווערע אדער באלדיגע אלערגישע רעאקציע צו סיי
וועלכע באשטאנדטייל פון די ווַאקסין אדער נאכן באקומען די ערשטע איינשפריץ.
טייל מענטשן וואס האבן געהאט אין די פארגאנגענהייט אלערגישע רעאקציעס
צו סיי וועלכע ווַאקסין אדער מעדיצין וואס ווערט געגעבן אלץ איינשפריץ
(רעדט צו אייער דאקטאר צו זעהן אויב איר קענט באקומען די פייזער ווַאקסין).
 ,mRNAליּפידס ,זאלצן און צוקער .פאר א פולע ליסטע פון די באשטאנדטיילן,
זעהט די  FDAאינפארמאציע בלאט.

Yiddish

מָאדערנא
וועלכע סארט ווַאקסין איז דאס?

מעסענדזשער  .A(mRNA) RNAצו לערנען מער וועגן  mRNAווַאקסינען ,לייענט
וויאזוי די  mRNAקָאוויד 19-ווַאקסינען ארבעטן.

וויפיל דאזעס דארף איך
באקומען?

צוויי .אייער צווייטע דאזע זאל זיין  28טעג נאך אייער ערשטע דאזע ,אבער איר
זאלט באקומען אייער צווייטע דאזע נישט קיין חילוק וויפיל צייט עס איז שוין אריבער.

וויפיל מענטשן האבן אנטיילגענומען
אין די קלינישע פראבעס?

מער פון .30,000

וואו זענען די קלינישע
פראבעס פארגעקומען?

פאראייניגטע שטאטן.

ווער האט אנטיילגענומען אין די
קלינישע פראבעס?

 10%זענען געווען טונקל-הויטיגע
 20%זענען געווען לַאטינָאו
 5%זענען געווען אזיאנער
 25%זענען געווען  65יאר און עלטער
 22%האבן געהאט אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען

צו ארבעט די ווַאקסין
קעגן ווַאריאנטן?

די ווַאקסין איז ערווארטעט צו באשיצן אויך קעגן די ווַאריאנטן וואס זענען
אידענטיפיצירט געווארן ביז היינט ,אבער די שוץ וועט מעגליך נישט זיין די זעלבע
שטארק קעגן טייל ווַאריאנטן.

צו וועל איך דארפן באקומען נאך
דאזעס אין די צוקונפט?

מיר ווייסן נאכנישט.

ווען איז די ווַאקסין
פולשטענדיג ווירקזאם?

צוויי וואכן נאך אייער צווייטע איינשפריץ.

וואס זענען די מעגליכע זייטיגע
ווירקונגען (סייד עפעקטס)?

ווייטאג אדער געשווילעכץ אויף די ארעם וואו איר האט באקומען די איינשפריץ,
קאפוויי ,ווייטאגן אין די גוף ,מידקייט און פיבער זענען די אפטסטע .זייטיגע
ווירקונגען (סייד עפעקטס) באווייזן זיך אפטער נאך די צווייטע דאזע און ווייניגער
אפט ביי עלטערע מענטשן.

ווער קען באקומען די ווַאקסין?

מענטשן פון  18יאר און עלטער.

ווער זאל נישט באקומען
די ווַאקסין?

מענטשן וואס האבן געהאט א שווערע אדער באלדיגע אלערגישע רעאקציע צו סיי
וועלכע באשטאנדטייל פון די ווַאקסין אדער נאכן באקומען די ערשטע איינשפריץ.
טייל מענטשן וואס האבן געהאט אין די פארגאנגענהייט אלערגישע רעאקציעס
צו סיי וועלכע ווַאקסין אדער מעדיצין וואס ווערט געגעבן אלץ איינשפריץ (רעדט
צו אייער דאקטאר צו זעהן אויב איר קענט באקומען די מָאדערנא ווַאקסין).

וואס ליגט אין די ווַאקסין?
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 ,mRNAליּפידס ,זאלץ ,אסיטיק עסיד ,אמינס און צוקער .פאר א פולע ליסטע פון
די באשטאנדטיילן ,זעהט די  FDAאינפארמאציע בלאט.

דזשַאנסאן ענד דזשַאנסאן
וועלכע סארט ווַאקסין איז דאס?

עדענָאווירוס וועקטאר .צו לערנען מער וואגן עדענָאווירוס וועקטאר ווַאקסינען ,לייענט
וויאזוי די דזשַאנסען ענד דזשַאנסען קָאוויד 19-ווַאקסין ארבעט.

וויפיל דאזעס דארף איך באקומען?

איינס.

וויפיל מענטשן האבן אנטיילגענומען
אין די קלינישע פראבעס?

מער פון .40,000

וואו זענען די קלינישע
פראבעס פארגעקומען?

פאראייניגטע שטאטן ,ארגענטינע ,בראזיל ,טשילע ,קאלאמביע ,מעקסיקאָּ ,פערּו און
דרום אפריקע.

ווער האט אנטיילגענומען אין די
קלינישע פראבעס?

  19%זענען געווען טונקל-הויטיגע
  45%זענען געווען לַאטינָאו
  3%זענען געווען אזיאנער
  20%זענען געווען  65יאר און עלטער
 41%האבן געהאט אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען

צו ארבעט די ווַאקסין
קעגן ווַאריאנטן?

די ווַאקסין איז ערווארטעט צו באשיצן אויך קעגן די ווַאריאנטן וואס זענען
אידענטיפיצירט געווארן ביז היינט ,אבער די שוץ וועט מעגליך נישט זיין די זעלבע
שטארק קעגן טייל ווַאריאנטן.

צו וועל איך דארפן באקומען נאך
דאזעס אין די צוקונפט?

מיר ווייסן נאכנישט.

ווען איז די ווַאקסין
פולשטענדיג ווירקזאם?

צוויי וואכן נאך אייער איינשפריץ.

וואס זענען די מעגליכע זייטיגע
ווירקונגען (סייד עפעקטס)?

ווער קען באקומען די ווַאקסין?
ווער זאל נישט באקומען
די ווַאקסין?

וואס ליגט אין די ווַאקסין?

ווייטאג אדער געשווילעכץ אויף די ארעם וואו איר האט באקומען די איינשפריץ,
קאפוויי ,ווייטאגן אין די גוף ,מידקייט און פיבער זענען די אפטסטע .זייטיגע ווירקונגען
(סייד עפעקטס) זענען ווייניגער אפט ביי עלטערע מענטשן.
עס איז דא א קליינע סכנה פון א זעלטענע סארט בלוט קלַאט .פאר מער
אינפארמאציע ,לייענט אָּפדעיט איבער די דזשַאנסען ענד דזשַאנסען/דזשענסען
קָאוויד 19-ווַאקסין.
מענטשן פון  18יאר און עלטער.
מענטשן וואס האבן געהאט א שווערע אדער באלדיגע אלערגישע רעאקציע צו סיי
וועלכע באשטאנדטייל אין די ווַאקסין.
טייל מענטשן וואס האבן געהאט אין די פארגאנגענהייט אלערגישע רעאקציעס צו סיי
וועלכע ווַאקסין אדער מעדיצין וואס ווערט געגעבן אלץ איינשפריץ (רעדט צו אייער
דאקטאר צו זעהן אויב איר קענט באקומען די דזשַאנסאן ענד דזשַאנסאן ווַאקסין).
עדענָאווירוס ,זאלצן ,אלקאהאלןּ ,פַאליסָארבעיט  ,80היידרָאוקלאריק עסיד
און אמינָאו עסידס .פאר א פולע ליסטע פון די באשטאנדטיילן ,זעהט די
 FDAאינפארמאציע בלאט.

פאר מער אינפארמאציע וועגן קאוויד  19ווַאקסינען ,באזוכט .nyc.gov/covidvaccine
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די  NYCהעלט דעּפַארטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקָאמענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך5.7.21 .

