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גענוצט צו געבן פאר א מענטש 
עפינעפרין, וואס ווערט אויך אנגערופן אדרענאלין. עפינעפרין ווערט גענוצט צו באהאנדלען שנעל אן ערנסטע 
אלערגישע רעאקציע, אדער אנאפעלאקסיס. אלערגיעס צו געוויסע עסנווארג, אינזעקט ביסן, לעיטעקס אדער 

פון די ניו יארק סיטי העלט קאוד 
אינדזשעקטארס מיט ריטרעקטיבל נידלס 

אינדזשעקטארס מוזן זיין מיט די דאזע פאר קינדער. די פאדערונג גילט אויף אלע טשיילד 

ווען  אויפ'ן פלאץ

פון 
פראגראם: אוירלי טשיילדהוד 

, באצייכנט דעם מעדיצין אדמיניסטראציע 
MAT

ע פערזענליכע טרענירונג קורס: "עמערדזשענסי מעדיצין אדמיניסטראציע 
Emergency Medication Administration

)." נאך באשטעטיגטע פערזענליכע טרענירער קען מען 

-: אנאפילאקסיס און עפינעפרין אויטא

שולע שטאב 
(גילטיג נאר אויב אונטערגעשריבן דורך א העלט קעיר פראקטישאנער וואס איז אנערקענט ביי 

שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, דארפן נישט באקומען די טרענירונג; זיי 

אינדזשעקטארס אין טשיילד קעיר פראגראמען

גענוצט צו געבן פאר א מענטש 
עפינעפרין, וואס ווערט אויך אנגערופן אדרענאלין. עפינעפרין ווערט גענוצט צו באהאנדלען שנעל אן ערנסטע 
אלערגישע רעאקציע, אדער אנאפעלאקסיס. אלערגיעס צו געוויסע עסנווארג, אינזעקט ביסן, לעיטעקס אדער 

אינדזשעקטאר פאדערונג פאר טשיילד קעיר פראגראמען?

פון די ניו יארק סיטי העלט קאוד 
אינדזשעקטארס מיט ריטרעקטיבל נידלס 

אינדזשעקטארס מוזן זיין מיט די דאזע פאר קינדער. די פאדערונג גילט אויף אלע טשיילד 
די  פון די העלט קאוד, אריינגערעכנט

אויפ'ן פלאץאינדזשעקטאר מוז זיין 

פון  עא ליסט באשטעטיגטע טרענירונגען זענען אוועילעבל פערזענליך און אנליין. צו טרעפן
פראגראם: אוירלי טשיילדהוד 

, באצייכנט דעם מעדיצין אדמיניסטראציע 
MAT) קעסטל און וועלט אויס אייער קאונטי. פארבינדט זיך מיט איינע פון די אויסגערעכנט 

ע פערזענליכע טרענירונג קורס: "עמערדזשענסי מעדיצין אדמיניסטראציע 
Emergency Medication Administration

)." נאך באשטעטיגטע פערזענליכע טרענירער קען מען 

: אנאפילאקסיס און עפינעפרין אויטא

CPR AED אנליין 

שולע שטאב טע 'מענעדזשן אלערגיעס און אנאפילאקסיס ביים שולע טרענירונג פאר אומגעלייסענס
(גילטיג נאר אויב אונטערגעשריבן דורך א העלט קעיר פראקטישאנער וואס איז אנערקענט ביי 

שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, דארפן נישט באקומען די טרענירונג; זיי 
ט פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג.

אינדזשעקטארס אין טשיילד קעיר פראגראמען

גענוצט צו געבן פאר א מענטש 
עפינעפרין, וואס ווערט אויך אנגערופן אדרענאלין. עפינעפרין ווערט גענוצט צו באהאנדלען שנעל אן ערנסטע 
אלערגישע רעאקציע, אדער אנאפעלאקסיס. אלערגיעס צו געוויסע עסנווארג, אינזעקט ביסן, לעיטעקס אדער 

אינדזשעקטאר פאדערונג פאר טשיילד קעיר פראגראמען?

פון די ניו יארק סיטי העלט קאוד 43און 
אינדזשעקטארס מיט ריטרעקטיבל נידלס 

אינדזשעקטארס מוזן זיין מיט די דאזע פאר קינדער. די פאדערונג גילט אויף אלע טשיילד 
פון די העלט קאוד, אריינגערעכנט

אינדזשעקטאר מוז זיין 

זשעקטאר טרענירונג?

באשטעטיגטע טרענירונגען זענען אוועילעבל פערזענליך און אנליין. צו טרעפן
פראגראם: אוירלי טשיילדהוד פראפעסיאנאלע דעוועלאפמענט 

, באצייכנט דעם מעדיצין אדמיניסטראציע 
) קעסטל און וועלט אויס אייער קאונטי. פארבינדט זיך מיט איינע פון די אויסגערעכנט 

ע פערזענליכע טרענירונג קורס: "עמערדזשענסי מעדיצין אדמיניסטראציע 
Emergency Medication Administration

)." נאך באשטעטיגטע פערזענליכע טרענירער קען מען 
New.

אינדזשעקטאר טרענירונג

: אנאפילאקסיס און עפינעפרין אויטא

CPRהארטסעיווער פידיעטריק פורסט עיד  AED

מענעדזשן אלערגיעס און אנאפילאקסיס ביים שולע טרענירונג פאר אומגעלייסענס
(גילטיג נאר אויב אונטערגעשריבן דורך א העלט קעיר פראקטישאנער וואס איז אנערקענט ביי 

שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, דארפן נישט באקומען די טרענירונג; זיי 
ט פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג.

nyc.gov/health

אפט געפרעגטע פראגעס:
אינדזשעקטארס אין טשיילד קעיר פראגראמען

גענוצט צו געבן פאר א מענטש  טגעצייג וואס ווער
עפינעפרין, וואס ווערט אויך אנגערופן אדרענאלין. עפינעפרין ווערט גענוצט צו באהאנדלען שנעל אן ערנסטע 
אלערגישע רעאקציע, אדער אנאפעלאקסיס. אלערגיעס צו געוויסע עסנווארג, אינזעקט ביסן, לעיטעקס אדער 

נען גורם זיין אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

אינדזשעקטאר פאדערונג פאר טשיילד קעיר פראגראמען?

און 47אלע טשיילד קעיר פראגראמען וואס זענען רעגולירט דורך ארטיקלען 
אינדזשעקטארס מיט ריטרעקטיבל נידלס -עפינעפרין אויטא

אינדזשעקטארס מוזן זיין מיט די דאזע פאר קינדער. די פאדערונג גילט אויף אלע טשיילד 
פון די העלט קאוד, אריינגערעכנט47און 

פראגראמען וואס וועלן אויס נישט צו געבן קיין אנדערע מעדיצינען.

אינדזשעקטאר מוז זיין -אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס איז טרענירט אין נוצן דעם אויטא

זשעקטאר טרענירונג?

באשטעטיגטע טרענירונגען זענען אוועילעבל פערזענליך און אנליין. צו טרעפן
פראפעסיאנאלע דעוועלאפמענט 

, באצייכנט דעם מעדיצין אדמיניסטראציע זייטלאויפן 
) קעסטל און וועלט אויס אייער קאונטי. פארבינדט זיך מיט איינע פון די אויסגערעכנט 

ע פערזענליכע טרענירונג קורס: "עמערדזשענסי מעדיצין אדמיניסטראציע 
Emergencyאינדזשעקטאר ( Medication Administration

)." נאך באשטעטיגטע פערזענליכע טרענירער קען מען 
York Works for ChildrenNew

אינדזשעקטאר טרענירונג

(The American Red Cross)אנאפילאקסיס און עפינעפרין אויטא :

הארטסעיווער פידיעטריק פורסט עיד 

מענעדזשן אלערגיעס און אנאפילאקסיס ביים שולע טרענירונג פאר אומגעלייסענס
(גילטיג נאר אויב אונטערגעשריבן דורך א העלט קעיר פראקטישאנער וואס איז אנערקענט ביי 

שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, דארפן נישט באקומען די טרענירונג; זיי 
ט פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג.

nyc.gov/health

אפט געפרעגטע פראגעס:
אינדזשעקטארס אין טשיילד קעיר פראגראמען-

אינדזשעקטאר?

געצייג וואס וועראינדזשעקטאר איז א מעדיצינישע 
עפינעפרין, וואס ווערט אויך אנגערופן אדרענאלין. עפינעפרין ווערט גענוצט צו באהאנדלען שנעל אן ערנסטע 
אלערגישע רעאקציע, אדער אנאפעלאקסיס. אלערגיעס צו געוויסע עסנווארג, אינזעקט ביסן, לעיטעקס אדער 

נען גורם זיין אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

אינדזשעקטאר פאדערונג פאר טשיילד קעיר פראגראמען?

אלע טשיילד קעיר פראגראמען וואס זענען רעגולירט דורך ארטיקלען 
עפינעפרין אויטאאומאויסגעלאפענע

אינדזשעקטארס מוזן זיין מיט די דאזע פאר קינדער. די פאדערונג גילט אויף אלע טשיילד 
און 43קעיר פראגראמען וואס ווערן רעגולירט דורך ארטיקלען 

פראגראמען וואס וועלן אויס נישט צו געבן קיין אנדערע מעדיצינען.

אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס איז טרענירט אין נוצן דעם אויטא

זשעקטאר טרענירונג?אינד-ווי אזוי קען מיין שטאב באקומען די עפינעפרין אויטא

באשטעטיגטע טרענירונגען זענען אוועילעבל פערזענליך און אנליין. צו טרעפן
פראפעסיאנאלע דעוועלאפמענט , באזוכט 

אויפן איר זענט
) קעסטל און וועלט אויס אייער קאונטי. פארבינדט זיך מיט איינע פון די אויסגערעכנט 

ע פערזענליכע טרענירונג קורס: "עמערדזשענסי מעדיצין אדמיניסטראציע 
אינדזשעקטאר (-איבערזיכט אריינגערעכנט סטאק עפינעפרין אויטא

Overview Including Stock Epinephrine Auto נאך באשטעטיגטע פערזענליכע טרענירער קען מען ".(
York Works for Children

:אנליין טרענירונג
אינדזשעקטאר טרענירונג-) עפינעפרין אויטא

(The American Red Cross)

הארטסעיווער פידיעטריק פורסט עיד 

מענעדזשן אלערגיעס און אנאפילאקסיס ביים שולע טרענירונג פאר אומגעלייסענס
(גילטיג נאר אויב אונטערגעשריבן דורך א העלט קעיר פראקטישאנער וואס איז אנערקענט ביי 

שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, דארפן נישט באקומען די טרענירונג; זיי 
ט פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג.

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

אפט געפרעגטע פראגעס:
-פארלאנגטע עפינעפרין אויטא

אינדזשעקטאר?

אינדזשעקטאר איז א מעדיצינישע 
עפינעפרין, וואס ווערט אויך אנגערופן אדרענאלין. עפינעפרין ווערט גענוצט צו באהאנדלען שנעל אן ערנסטע 
אלערגישע רעאקציע, אדער אנאפעלאקסיס. אלערגיעס צו געוויסע עסנווארג, אינזעקט ביסן, לעיטעקס אדער 

נען גורם זיין אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

אינדזשעקטאר פאדערונג פאר טשיילד קעיר פראגראמען?

אלע טשיילד קעיר פראגראמען וואס זענען רעגולירט דורך ארטיקלען 
אומאויסגעלאפענע

אינדזשעקטארס מוזן זיין מיט די דאזע פאר קינדער. די פאדערונג גילט אויף אלע טשיילד 
קעיר פראגראמען וואס ווערן רעגולירט דורך ארטיקלען 

פראגראמען וואס וועלן אויס נישט צו געבן קיין אנדערע מעדיצינען.

אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס איז טרענירט אין נוצן דעם אויטא

ווי אזוי קען מיין שטאב באקומען די עפינעפרין אויטא

באשטעטיגטע טרענירונגען זענען אוועילעבל פערזענליך און אנליין. צו טרעפן
, באזוכט פערזענליכע טרענירערס

איר זענטוועבזייטל. איינמאל 
) קעסטל און וועלט אויס אייער קאונטי. פארבינדט זיך מיט איינע פון די אויסגערעכנט 

ע פערזענליכע טרענירונג קורס: "עמערדזשענסי מעדיצין אדמיניסטראציע טרענירערס צו פארלאנגען די פאלגנד
איבערזיכט אריינגערעכנט סטאק עפינעפרין אויטא

Overview Including Stock Epinephrine Auto
The Aspire Registry  טייל פוןYork Works for Children

אנליין טרענירונגדי פאלגנדע ארגאניזאציעס שטעלן צו 
) עפינעפרין אויטא

The)די אמעריקאנער רויטע קרייץ  American Red Cross)
אינדזשעקטאר אנליין קורס

הארטסעיווער פידיעטריק פורסט עיד אמעריקאנער הארץ אסאסיאציע 

מענעדזשן אלערגיעס און אנאפילאקסיס ביים שולע טרענירונג פאר אומגעלייסענס
(גילטיג נאר אויב אונטערגעשריבן דורך א העלט קעיר פראקטישאנער וואס איז אנערקענט ביי 

די שולע אדמיניסטראציע)

שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, דארפן נישט באקומען די טרענירונג; זיי 
ט פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג.קענען צושטעלן זייער ניו יארק סטעי

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

פארלאנגטע עפינעפרין אויטא

אינדזשעקטאר?-וואס איז אן עפינעפרין אויטא

אינדזשעקטאר איז א מעדיצינישע -
עפינעפרין, וואס ווערט אויך אנגערופן אדרענאלין. עפינעפרין ווערט גענוצט צו באהאנדלען שנעל אן ערנסטע 
אלערגישע רעאקציע, אדער אנאפעלאקסיס. אלערגיעס צו געוויסע עסנווארג, אינזעקט ביסן, לעיטעקס אדער 

נען גורם זיין אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע.געוויסע מעדיצינען קע

אינדזשעקטאר פאדערונג פאר טשיילד קעיר פראגראמען?-וואס איז די עפינעפרין אויטא

אלע טשיילד קעיר פראגראמען וואס זענען רעגולירט דורך ארטיקלען 
אומאויסגעלאפענעמוזן האלטן אמווייניגסטנס צוויי 

אינדזשעקטארס מוזן זיין מיט די דאזע פאר קינדער. די פאדערונג גילט אויף אלע טשיילד -אויפן פלאץ. די אויטא
קעיר פראגראמען וואס ווערן רעגולירט דורך ארטיקלען 

פראגראמען וואס וועלן אויס נישט צו געבן קיין אנדערע מעדיצינען.

אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס איז טרענירט אין נוצן דעם אויטא
קינדער זענען אנוועזנד.

ווי אזוי קען מיין שטאב באקומען די עפינעפרין אויטא

באשטעטיגטע טרענירונגען זענען אוועילעבל פערזענליך און אנליין. צו טרעפן
פערזענליכע טרענירערס

וועבזייטל. איינמאל עדיוקעישאן און טרענירונג
) קעסטל און וועלט אויס אייער קאונטי. פארבינדט זיך מיט איינע פון די אויסגערעכנט 

טרענירערס צו פארלאנגען די פאלגנד
איבערזיכט אריינגערעכנט סטאק עפינעפרין אויטא

Overview Including Stock Epinephrine Auto
The Aspire Registry

די פאלגנדע ארגאניזאציעס שטעלן צו 
Codeוד אנא: ( Anaעפינעפרין אויטא (

די אמעריקאנער רויטע קרייץ 
אינדזשעקטאר אנליין קורס

אמעריקאנער הארץ אסאסיאציע 

מענעדזשן אלערגיעס און אנאפילאקסיס ביים שולע טרענירונג פאר אומגעלייסענס
(גילטיג נאר אויב אונטערגעשריבן דורך א העלט קעיר פראקטישאנער וואס איז אנערקענט ביי 

די שולע אדמיניסטראציע)

שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, דארפן נישט באקומען די טרענירונג; זיי 
קענען צושטעלן זייער ניו יארק סטעי

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

פארלאנגטע עפינעפרין אויטא

וואס איז אן עפינעפרין אויטא

-אן עפינעפרין אויטא
עפינעפרין, וואס ווערט אויך אנגערופן אדרענאלין. עפינעפרין ווערט גענוצט צו באהאנדלען שנעל אן ערנסטע 
אלערגישע רעאקציע, אדער אנאפעלאקסיס. אלערגיעס צו געוויסע עסנווארג, אינזעקט ביסן, לעיטעקס אדער 

געוויסע מעדיצינען קע

וואס איז די עפינעפרין אויטא

אלע טשיילד קעיר פראגראמען וואס זענען רעגולירט דורך ארטיקלען 
מוזן האלטן אמווייניגסטנס צוויי 

אויפן פלאץ. די אויטא
קעיר פראגראמען וואס ווערן רעגולירט דורך ארטיקלען 

פראגראמען וואס וועלן אויס נישט צו געבן קיין אנדערע מעדיצינען.

אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס איז טרענירט אין נוצן דעם אויטא
קינדער זענען אנוועזנד.אימער

ווי אזוי קען מיין שטאב באקומען די עפינעפרין אויטא

באשטעטיגטע טרענירונגען זענען אוועילעבל פערזענליך און אנליין. צו טרעפן-ניו יארק סטעיט
פערזענליכע טרענירערסבאשטעטיגטע 

עדיוקעישאן און טרענירונג
) קעסטל און וועלט אויס אייער קאונטי. פארבינדט זיך מיט איינע פון די אויסגערעכנט MATטרענירונג (

טרענירערס צו פארלאנגען די פאלגנד
איבערזיכט אריינגערעכנט סטאק עפינעפרין אויטא

Overview Including Stock Epinephrine Auto Injector
The,רעפן ביי די  Aspire Registry

די פאלגנדע ארגאניזאציעס שטעלן צו 
וד אנא: (קא

 די אמעריקאנער רויטע קרייץ
אינדזשעקטאר אנליין קורס

 אמעריקאנער הארץ אסאסיאציע

מענעדזשן אלערגיעס און אנאפילאקסיס ביים שולע טרענירונג פאר אומגעלייסענס
(גילטיג נאר אויב אונטערגעשריבן דורך א העלט קעיר פראקטישאנער וואס איז אנערקענט ביי וועבינאר

די שולע אדמיניסטראציע)

שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, דארפן נישט באקומען די טרענירונג; זיי 
קענען צושטעלן זייער ניו יארק סטעי

וואס איז אן עפינעפרין אויטא

אן עפינעפרין אויטא
עפינעפרין, וואס ווערט אויך אנגערופן אדרענאלין. עפינעפרין ווערט גענוצט צו באהאנדלען שנעל אן ערנסטע 
אלערגישע רעאקציע, אדער אנאפעלאקסיס. אלערגיעס צו געוויסע עסנווארג, אינזעקט ביסן, לעיטעקס אדער 

געוויסע מעדיצינען קע

וואס איז די עפינעפרין אויטא

אלע טשיילד קעיר פראגראמען וואס זענען רעגולירט דורך ארטיקלען 
מוזן האלטן אמווייניגסטנס צוויי 

אויפן פלאץ. די אויטא
קעיר פראגראמען וואס ווערן רעגולירט דורך ארטיקלען 

פראגראמען וואס וועלן אויס נישט צו געבן קיין אנדערע מעדיצינען.

אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס איז טרענירט אין נוצן דעם אויטא
אימער

ווי אזוי קען מיין שטאב באקומען די עפינעפרין אויטא

ניו יארק סטעיט
באשטעטיגטע 

עדיוקעישאן און טרענירונג
טרענירונג (

טרענירערס צו פארלאנגען די פאלגנד
איבערזיכט אריינגערעכנט סטאק עפינעפרין אויטא

Injector
רעפן ביי די ט

די פאלגנדע ארגאניזאציעס שטעלן צו 








שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, דארפן נישט באקומען די טרענירונג; זיי 
קענען צושטעלן זייער ניו יארק סטעי

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.nyworksforchildren.org/aspire/go/
https://codeana.org/epinephrine-training-program/
https://elearning.heart.org/course/16
https://www.schoolhealthny.com/cms/lib/NY01832015/Centricity/Domain/91/EAIStartPage2017.pdf
https://www.schoolhealthny.com/cms/lib/NY01832015/Centricity/Domain/91/EAIStartPage2017.pdf


Yiddish

סערטיפיקאציע ווערט נישט 
סערטיפיקאציע אלס 

באזירטע -
) צו 
ווי איין פראגראם אין א לאקאציע, מוז יעדע ערלויבטע 

די העלט דעפארטמענט רעקאמענדירט אז אמווייניגסטנס צוויי שטאב מיטגלידער זאלן באקומען טרענירונג. 
טעלן זייער ניו יארק סטעיט 
פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג; די שטאב דארפן נישט באקומען די טרענירונג.

אינדזשעקטארס ביי אן אפטייק. כדי דער 
, מוז אייער פראגראם צושטעלן א קאפיע פון די טשיילד קעיר 

די טרענירונג פארענדיגונג סערטיפיקאטן מוזן אויסשרייבן 
אינדזשעקטאר טרענירונג דורך קאוד אנא, די אמעריקאנער רויטע קרייץ אדער די אמעריקאנע 

האבן קיין צוטריט. 
טליך פארן אוועקלייגן, מעינטעינ'ען און 

אבער אן 
אינדזשעקטאר וואס איז פרעסקרייבט פאר א געוויסן קינד זאל באגלייטן יענעם קינד אויף אן אויספלוג.

די צייכנס און סימפטאמען פון ערנסטע אלערגישע רעאקציעס, אריינגערעכנט אנאפילאקסיס.

סערטיפיקאציע ווערט נישט 
סערטיפיקאציע אלס 

-אינדזשעקטארס פאר יעדע גרופע טשיילד קעיר און שולע
) צו DCIDטשיילד קעיר פראגראמען וואס אימעיל'ן זייער טרענירונג סערטיפיקאט און ארגאניזאציע נומער (

ווי איין פראגראם אין א לאקאציע, מוז יעדע ערלויבטע 

די העלט דעפארטמענט רעקאמענדירט אז אמווייניגסטנס צוויי שטאב מיטגלידער זאלן באקומען טרענירונג. 
טעלן זייער ניו יארק סטעיט 
פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג; די שטאב דארפן נישט באקומען די טרענירונג.

-איינמאל מען באקומט באווייז פון טרענירונג, וועט די העלט דעפארטמענט שיקן דורך פאסט די אויטא

אינדזשעקטארס ביי אן אפטייק. כדי דער 
, מוז אייער פראגראם צושטעלן א קאפיע פון די טשיילד קעיר 

די טרענירונג פארענדיגונג סערטיפיקאטן מוזן אויסשרייבן 
אינדזשעקטאר טרענירונג דורך קאוד אנא, די אמעריקאנער רויטע קרייץ אדער די אמעריקאנע 

אינדזשעקטארס מוזן זיין גרינג צוגענגליך פאר אלע טרענירטע שטאב מיטגלידער אין פאל פון אן 
האבן קיין צוטריט. קענען נישט

טליך פארן אוועקלייגן, מעינטעינ'ען און 

אבער אן אינדזשעקטארס מוזן פארבלייבן ביי אייער פראגראם פלאץ.
אינדזשעקטאר וואס איז פרעסקרייבט פאר א געוויסן קינד זאל באגלייטן יענעם קינד אויף אן אויספלוג.

די צייכנס און סימפטאמען פון ערנסטע אלערגישע רעאקציעס, אריינגערעכנט אנאפילאקסיס.
עפינעפרין פאר ערוואקסענע און קינדער
אינדזשעקטאר

MAT סערטיפיקאציע ווערט נישט
סערטיפיקאציע אלס MATפארלאנגט כדי צו געבן עפינעפרין, און אין ניו יארק סטעיט, רעכנט מען נישט קיין 

אינדזשעקטארס פאר יעדע גרופע טשיילד קעיר און שולע
טשיילד קעיר פראגראמען וואס אימעיל'ן זייער טרענירונג סערטיפיקאט און ארגאניזאציע נומער (

ווי איין פראגראם אין א לאקאציע, מוז יעדע ערלויבטע 

די העלט דעפארטמענט רעקאמענדירט אז אמווייניגסטנס צוויי שטאב מיטגלידער זאלן באקומען טרענירונג. 
טעלן זייער ניו יארק סטעיט שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, קענען צוש

פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג; די שטאב דארפן נישט באקומען די טרענירונג.

איינמאל מען באקומט באווייז פון טרענירונג, וועט די העלט דעפארטמענט שיקן דורך פאסט די אויטא

אינדזשעקטארס ביי אן אפטייק. כדי דער 
, מוז אייער פראגראם צושטעלן א קאפיע פון די טשיילד קעיר 

די טרענירונג פארענדיגונג סערטיפיקאטן מוזן אויסשרייבן 
אינדזשעקטאר טרענירונג דורך קאוד אנא, די אמעריקאנער רויטע קרייץ אדער די אמעריקאנע 

אינדזשעקטארס מוזן זיין גרינג צוגענגליך פאר אלע טרענירטע שטאב מיטגלידער אין פאל פון אן 
קענען נישטאינדזשעקטארס אין א פלאץ וואו קינדער 

טליך פארן אוועקלייגן, מעינטעינ'ען און 
אינדזשעקטארס, און מאכן זיכער אז עס איז נישט אויסגעלאפן.

אינדזשעקטארס מוזן פארבלייבן ביי אייער פראגראם פלאץ.
אינדזשעקטאר וואס איז פרעסקרייבט פאר א געוויסן קינד זאל באגלייטן יענעם קינד אויף אן אויספלוג.

nyc.gov/health

וואספארא אינפארמאציע איז אריינגערעכנט אינעם טרענירונג?

די צייכנס און סימפטאמען פון ערנסטע אלערגישע רעאקציעס, אריינגערעכנט אנאפילאקסיס.
עפינעפרין פאר ערוואקסענע און קינדער

אינדזשעקטאר-ווי אזוי אוועקצולייגן און אריינגעבן די עפינעפרין אויטא

MAT.(MATדי טרענירונג איז אנדערש פון מעדיצין אדמיניסטראציע טרענירונג (
פארלאנגט כדי צו געבן עפינעפרין, און אין ניו יארק סטעיט, רעכנט מען נישט קיין 

אינדזשעקטארס?

אינדזשעקטארס פאר יעדע גרופע טשיילד קעיר און שולע
טשיילד קעיר פראגראמען וואס אימעיל'ן זייער טרענירונג סערטיפיקאט און ארגאניזאציע נומער (

ווי איין פראגראם אין א לאקאציע, מוז יעדע ערלויבטע 

די העלט דעפארטמענט רעקאמענדירט אז אמווייניגסטנס צוויי שטאב מיטגלידער זאלן באקומען טרענירונג. 
שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, קענען צוש

פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג; די שטאב דארפן נישט באקומען די טרענירונג.

איינמאל מען באקומט באווייז פון טרענירונג, וועט די העלט דעפארטמענט שיקן דורך פאסט די אויטא
נט אויפן פערמיט. 

אינדזשעקטארס ביי אן אפטייק. כדי דער -טשיילד קעיר פראגראמען קענען אויך באקומען עפינעפרין אויטא
, מוז אייער פראגראם צושטעלן א קאפיע פון די טשיילד קעיר 

די טרענירונג פארענדיגונג סערטיפיקאטן מוזן אויסשרייבן 
אינדזשעקטאר טרענירונג דורך קאוד אנא, די אמעריקאנער רויטע קרייץ אדער די אמעריקאנע 

אינדזשעקטארס?

אינדזשעקטארס מוזן זיין גרינג צוגענגליך פאר אלע טרענירטע שטאב מיטגלידער אין פאל פון אן 
אינדזשעקטארס אין א פלאץ וואו קינדער 

טליך פארן אוועקלייגן, מעינטעינ'ען און וועלט אויס אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס זאל זיין פאראנטוואר
אינדזשעקטארס, און מאכן זיכער אז עס איז נישט אויסגעלאפן.

אינדזשעקטארס מוזן פארבלייבן ביי אייער פראגראם פלאץ.
אינדזשעקטאר וואס איז פרעסקרייבט פאר א געוויסן קינד זאל באגלייטן יענעם קינד אויף אן אויספלוג.

nyc.gov/health

וואספארא אינפארמאציע איז אריינגערעכנט אינעם טרענירונג?

די צייכנס און סימפטאמען פון ערנסטע אלערגישע רעאקציעס, אריינגערעכנט אנאפילאקסיס.
עפינעפרין פאר ערוואקסענע און קינדער

ווי אזוי אוועקצולייגן און אריינגעבן די עפינעפרין אויטא
וואס צו טון נאכן געבן א דאזע פון עפינעפרין

די טרענירונג איז אנדערש פון מעדיצין אדמיניסטראציע טרענירונג (
פארלאנגט כדי צו געבן עפינעפרין, און אין ניו יארק סטעיט, רעכנט מען נישט קיין 

אינדזשעקטארס?-וואו קען מיין פראגראם באקומען עפינעפרין אויטא

אינדזשעקטארס פאר יעדע גרופע טשיילד קעיר און שולע
טשיילד קעיר פראגראמען וואס אימעיל'ן זייער טרענירונג סערטיפיקאט און ארגאניזאציע נומער (

ווי איין פראגראם אין א לאקאציע, מוז יעדע ערלויבטע אויב איז דא מער 

די העלט דעפארטמענט רעקאמענדירט אז אמווייניגסטנס צוויי שטאב מיטגלידער זאלן באקומען טרענירונג. 
שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, קענען צוש

פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג; די שטאב דארפן נישט באקומען די טרענירונג.

איינמאל מען באקומט באווייז פון טרענירונג, וועט די העלט דעפארטמענט שיקן דורך פאסט די אויטא
נט אויפן פערמיט. אינדזשעקטארס צום אדרעס וואס שטייט אויסגערעכ

טשיילד קעיר פראגראמען קענען אויך באקומען עפינעפרין אויטא
, מוז אייער פראגראם צושטעלן א קאפיע פון די טשיילד קעיר אינדשעקטארס
די טרענירונג פארענדיגונג סערטיפיקאטן מוזן אויסשרייבן פערמיט און טרענירונג פארענדיגונג סערטיפיקאטן. 

אינדזשעקטאר טרענירונג דורך קאוד אנא, די אמעריקאנער רויטע קרייץ אדער די אמעריקאנע 

אינדזשעקטארס?

אינדזשעקטארס מוזן זיין גרינג צוגענגליך פאר אלע טרענירטע שטאב מיטגלידער אין פאל פון אן 
אינדזשעקטארס אין א פלאץ וואו קינדער 

וועלט אויס אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס זאל זיין פאראנטוואר
אינדזשעקטארס, און מאכן זיכער אז עס איז נישט אויסגעלאפן.

וואס זאל איך טון אויב די קלאס גייט אויף אן אויספלוג?

אינדזשעקטארס מוזן פארבלייבן ביי אייער פראגראם פלאץ.
אינדזשעקטאר וואס איז פרעסקרייבט פאר א געוויסן קינד זאל באגלייטן יענעם קינד אויף אן אויספלוג.

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

וואספארא אינפארמאציע איז אריינגערעכנט אינעם טרענירונג?

די טרענירונג אנטהאלט אינפארמאציע אויף:
די צייכנס און סימפטאמען פון ערנסטע אלערגישע רעאקציעס, אריינגערעכנט אנאפילאקסיס.

עפינעפרין פאר ערוואקסענע און קינדערדי רעקאמענדירטע דאזע פון
ווי אזוי אוועקצולייגן און אריינגעבן די עפינעפרין אויטא

וואס צו טון נאכן געבן א דאזע פון עפינעפרין

די טרענירונג איז אנדערש פון מעדיצין אדמיניסטראציע טרענירונג (
פארלאנגט כדי צו געבן עפינעפרין, און אין ניו יארק סטעיט, רעכנט מען נישט קיין 

אינדזשעקטאר טרענירונג.

וואו קען מיין פראגראם באקומען עפינעפרין אויטא

אינדזשעקטארס פאר יעדע גרופע טשיילד קעיר און שולע-י אויטאדי העלט דעפארטמענט וועט געבן צווי
טשיילד קעיר פראגראמען וואס אימעיל'ן זייער טרענירונג סערטיפיקאט און ארגאניזאציע נומער (

אויב איז דא מער 
פראגראם אריינגעבן באווייז פון טרענירונג.

די העלט דעפארטמענט רעקאמענדירט אז אמווייניגסטנס צוויי שטאב מיטגלידער זאלן באקומען טרענירונג. 
שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, קענען צוש

פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג; די שטאב דארפן נישט באקומען די טרענירונג.

איינמאל מען באקומט באווייז פון טרענירונג, וועט די העלט דעפארטמענט שיקן דורך פאסט די אויטא
אינדזשעקטארס צום אדרעס וואס שטייט אויסגערעכ

טשיילד קעיר פראגראמען קענען אויך באקומען עפינעפרין אויטא
אינדשעקטארס-אפטייקער זאל ארויסגעבן די אויטא

פערמיט און טרענירונג פארענדיגונג סערטיפיקאטן. 
אינדזשעקטאר טרענירונג דורך קאוד אנא, די אמעריקאנער רויטע קרייץ אדער די אמעריקאנע 

אינדזשעקטארס?-וואו זאל איך אוועקלייגן די עפינעפרין אויטא

אינדזשעקטארס מוזן זיין גרינג צוגענגליך פאר אלע טרענירטע שטאב מיטגלידער אין פאל פון אן 
אינדזשעקטארס אין א פלאץ וואו קינדער -עמערדזשענסי. לייגט אוועק די אויטא

וועלט אויס אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס זאל זיין פאראנטוואר
אינדזשעקטארס, און מאכן זיכער אז עס איז נישט אויסגעלאפן.

וואס זאל איך טון אויב די קלאס גייט אויף אן אויספלוג?

אינדזשעקטארס מוזן פארבלייבן ביי אייער פראגראם פלאץ.-די צוויי פארלאנגטע עפינעפרין אויטא
אינדזשעקטאר וואס איז פרעסקרייבט פאר א געוויסן קינד זאל באגלייטן יענעם קינד אויף אן אויספלוג.

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

וואספארא אינפארמאציע איז אריינגערעכנט אינעם טרענירונג?

די טרענירונג אנטהאלט אינפארמאציע אויף:
די צייכנס און סימפטאמען פון ערנסטע אלערגישע רעאקציעס, אריינגערעכנט אנאפילאקסיס.

די רעקאמענדירטע דאזע פון
ווי אזוי אוועקצולייגן און אריינגעבן די עפינעפרין אויטא

וואס צו טון נאכן געבן א דאזע פון עפינעפרין

די טרענירונג איז אנדערש פון מעדיצין אדמיניסטראציע טרענירונג (
פארלאנגט כדי צו געבן עפינעפרין, און אין ניו יארק סטעיט, רעכנט מען נישט קיין 

אינדזשעקטאר טרענירונג.

וואו קען מיין פראגראם באקומען עפינעפרין אויטא

די העלט דעפארטמענט וועט געבן צווי
טשיילד קעיר פראגראמען וואס אימעיל'ן זייער טרענירונג סערטיפיקאט און ארגאניזאציע נומער (

autoinjector@health.nyc.gov. אויב איז דא מער
פראגראם אריינגעבן באווייז פון טרענירונג.

די העלט דעפארטמענט רעקאמענדירט אז אמווייניגסטנס צוויי שטאב מיטגלידער זאלן באקומען טרענירונג. 
שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, קענען צוש

פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג; די שטאב דארפן נישט באקומען די טרענירונג.

איינמאל מען באקומט באווייז פון טרענירונג, וועט די העלט דעפארטמענט שיקן דורך פאסט די אויטא
אינדזשעקטארס צום אדרעס וואס שטייט אויסגערעכ

טשיילד קעיר פראגראמען קענען אויך באקומען עפינעפרין אויטא
אפטייקער זאל ארויסגעבן די אויטא

פערמיט און טרענירונג פארענדיגונג סערטיפיקאטן. 
אינדזשעקטאר טרענירונג דורך קאוד אנא, די אמעריקאנער רויטע קרייץ אדער די אמעריקאנע 

וואו זאל איך אוועקלייגן די עפינעפרין אויטא

אינדזשעקטארס מוזן זיין גרינג צוגענגליך פאר אלע טרענירטע שטאב מיטגלידער אין פאל פון אן 
עמערדזשענסי. לייגט אוועק די אויטא

וועלט אויס אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס זאל זיין פאראנטוואר
אינדזשעקטארס, און מאכן זיכער אז עס איז נישט אויסגעלאפן.-אוועקווארפן די אויטא

וואס זאל איך טון אויב די קלאס גייט אויף אן אויספלוג?

די צוויי פארלאנגטע עפינעפרין אויטא
אינדזשעקטאר וואס איז פרעסקרייבט פאר א געוויסן קינד זאל באגלייטן יענעם קינד אויף אן אויספלוג.

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

וואספארא אינפארמאציע איז אריינגערעכנט אינעם טרענירונג?

די טרענירונג אנטהאלט אינפארמאציע אויף:
.די צייכנס און סימפטאמען פון ערנסטע אלערגישע רעאקציעס, אריינגערעכנט אנאפילאקסיס
די רעקאמענדירטע דאזע פון
ווי אזוי אוועקצולייגן און אריינגעבן די עפינעפרין אויטא
וואס צו טון נאכן געבן א דאזע פון עפינעפרין

די טרענירונג איז אנדערש פון מעדיצין אדמיניסטראציע טרענירונג (
פארלאנגט כדי צו געבן עפינעפרין, און אין ניו יארק סטעיט, רעכנט מען נישט קיין 

אינדזשעקטאר טרענירונג.-עפינעפרין אויטא

וואו קען מיין פראגראם באקומען עפינעפרין אויטא

די העלט דעפארטמענט וועט געבן צווי
טשיילד קעיר פראגראמען וואס אימעיל'ן זייער טרענירונג סערטיפיקאט און ארגאניזאציע נומער (
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פראגראם אריינגעבן באווייז פון טרענירונג.

די העלט דעפארטמענט רעקאמענדירט אז אמווייניגסטנס צוויי שטאב מיטגלידער זאלן באקומען טרענירונג. 
שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, קענען צוש

פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג; די שטאב דארפן נישט באקומען די טרענירונג.

איינמאל מען באקומט באווייז פון טרענירונג, וועט די העלט דעפארטמענט שיקן דורך פאסט די אויטא
אינדזשעקטארס צום אדרעס וואס שטייט אויסגערעכ

טשיילד קעיר פראגראמען קענען אויך באקומען עפינעפרין אויטא
אפטייקער זאל ארויסגעבן די אויטא

פערמיט און טרענירונג פארענדיגונג סערטיפיקאטן. 
אינדזשעקטאר טרענירונג דורך קאוד אנא, די אמעריקאנער רויטע קרייץ אדער די אמעריקאנע -עפינעפרין אויטא

הארץ אסאסיאציע.

וואו זאל איך אוועקלייגן די עפינעפרין אויטא

אינדזשעקטארס מוזן זיין גרינג צוגענגליך פאר אלע טרענירטע שטאב מיטגלידער אין פאל פון אן -
עמערדזשענסי. לייגט אוועק די אויטא

וועלט אויס אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס זאל זיין פאראנטוואר
אוועקווארפן די אויטא

וואס זאל איך טון אויב די קלאס גייט אויף אן אויספלוג?

די צוויי פארלאנגטע עפינעפרין אויטא
אינדזשעקטאר וואס איז פרעסקרייבט פאר א געוויסן קינד זאל באגלייטן יענעם קינד אויף אן אויספלוג.-

וואספארא אינפארמאציע איז אריינגערעכנט אינעם טרענירונג?

די טרענירונג אנטהאלט אינפארמאציע אויף:

די טרענירונג איז אנדערש פון מעדיצין אדמיניסטראציע טרענירונג (
פארלאנגט כדי צו געבן עפינעפרין, און אין ניו יארק סטעיט, רעכנט מען נישט קיין 

עפינעפרין אויטא

וואו קען מיין פראגראם באקומען עפינעפרין אויטא

די העלט דעפארטמענט וועט געבן צווי
טשיילד קעיר פראגראמען וואס אימעיל'ן זייער טרענירונג סערטיפיקאט און ארגאניזאציע נומער (
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פראגראם אריינגעבן באווייז פון טרענירונג.

די העלט דעפארטמענט רעקאמענדירט אז אמווייניגסטנס צוויי שטאב מיטגלידער זאלן באקומען טרענירונג. 
שטאב וואס זענען העלט קעיר פראוויידערס, אזוי ווי שולע נורסעס, קענען צוש

פראפעסיאנאלע לייסענס נומער אלס באווייז פון טרענירונג; די שטאב דארפן נישט באקומען די טרענירונג.

איינמאל מען באקומט באווייז פון טרענירונג, וועט די העלט דעפארטמענט שיקן דורך פאסט די אויטא
אינדזשעקטארס צום אדרעס וואס שטייט אויסגערעכ

טשיילד קעיר פראגראמען קענען אויך באקומען עפינעפרין אויטא
אפטייקער זאל ארויסגעבן די אויטא

פערמיט און טרענירונג פארענדיגונג סערטיפיקאטן. 
עפינעפרין אויטא

הארץ אסאסיאציע.

וואו זאל איך אוועקלייגן די עפינעפרין אויטא

-אויטא
עמערדזשענסי. לייגט אוועק די אויטא

וועלט אויס אמווייניגסטנס איין שטאב מענטש וואס זאל זיין פאראנטוואר
אוועקווארפן די אויטא

וואס זאל איך טון אויב די קלאס גייט אויף אן אויספלוג?

די צוויי פארלאנגטע עפינעפרין אויטא
-אויטא
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אינדזשעקטאר, אבער זיי מוזן 
צושטעלן שריפטליכע צושטימונג און מעדיצינישע אויטאריזאציע און מוזן טרענירן די שטאב ווי אזוי עס צו נוצן.

אינדזשעקטאר ווערן געגעבן פאר א קינד אן קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע 

יא. טרענירטע שטאב מיטגלידער קענען געבן עפינעפרין פאר א קינד מיט סימפטאמען פון אנאפילאקסיס אפילו 

יצינישע קעיר, אפילו אויב דאס קינד'ס סימפטאמען פארבעסערן 

שעה פונעם 

רעקארדירט דעם אינצידענט אין אייער פראגראם'ס רעקארדס פארן אראפשרייבן קראנקהייטן, 

די נעמען און שטעלעס פון שטאב און אנדערע ערוואקסענע וואס זענען געווען אנוועזנד אין די 

אינדזשעקטאר פאדערונג?

אינדזשעקטארס:

קעיר 

פאר די שטאב אבער וואו 

אינדזשעקטאר 

אינדזשעקטארס פאר זייערע קינדער?

אינדזשעקטאר, אבער זיי מוזן 
צושטעלן שריפטליכע צושטימונג און מעדיצינישע אויטאריזאציע און מוזן טרענירן די שטאב ווי אזוי עס צו נוצן.

אינדזשעקטאר ווערן געגעבן פאר א קינד אן קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע 

יא. טרענירטע שטאב מיטגלידער קענען געבן עפינעפרין פאר א קינד מיט סימפטאמען פון אנאפילאקסיס אפילו 

יצינישע קעיר, אפילו אויב דאס קינד'ס סימפטאמען פארבעסערן 

שעה פונעם 24

רעקארדירט דעם אינצידענט אין אייער פראגראם'ס רעקארדס פארן אראפשרייבן קראנקהייטן, 
עקסידענטן און שעדיגונגען. דער אינצידענט רעקארד מוז זיין אוועילעבל פארן העלט 

דעפארטמענט אויב פארלאנגט. דער אריינגעשריבענער אינצידענט מוז אנטהאלטן:

די נעמען און שטעלעס פון שטאב און אנדערע ערוואקסענע וואס זענען געווען אנוועזנד אין די 

אינדזשעקטאר פאדערונג?

אינדזשעקטארס:-יא, אייער שריפטליכע זיכערהייט פלאן מוז ארייננעמען די פאלגנדע אינפארמאציע אויף אויטא

אינדזשעקטארס זענען נישט אויסגעלאפן
טיטלען פון די שטאב מיטגלידער וואס זענען פאראנטווארטליך פארן אוועקלייגן, 

קעיר שטראפן פאר טשיילד

פאר די שטאב אבער וואו 

אינדזשעקטאר -האבן באווייזן אז די שטאב איז טרענירט געווארן אינעם באנוץ פונעם עפינעפרין אויטא

אינדזשעקטארס פאר זייערע קינדער?

אינדזשעקטאר, אבער זיי מוזן -עפינעפרין אויטא
צושטעלן שריפטליכע צושטימונג און מעדיצינישע אויטאריזאציע און מוזן טרענירן די שטאב ווי אזוי עס צו נוצן.

אינדזשעקטאר ווערן געגעבן פאר א קינד אן קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע 

יא. טרענירטע שטאב מיטגלידער קענען געבן עפינעפרין פאר א קינד מיט סימפטאמען פון אנאפילאקסיס אפילו 
אויב עס איז נישטא קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

יצינישע קעיר, אפילו אויב דאס קינד'ס סימפטאמען פארבעסערן 

אינדזשעקטאר.
24ביז  646-632

רעקארדירט דעם אינצידענט אין אייער פראגראם'ס רעקארדס פארן אראפשרייבן קראנקהייטן, 
עקסידענטן און שעדיגונגען. דער אינצידענט רעקארד מוז זיין אוועילעבל פארן העלט 

דעפארטמענט אויב פארלאנגט. דער אריינגעשריבענער אינצידענט מוז אנטהאלטן:

די נעמען און שטעלעס פון שטאב און אנדערע ערוואקסענע וואס זענען געווען אנוועזנד אין די 

אינדזשעקטאר פאדערונג?-יננעמען די עפינעפרין אויטא

יא, אייער שריפטליכע זיכערהייט פלאן מוז ארייננעמען די פאלגנדע אינפארמאציע אויף אויטא

אינדזשעקטארס זענען נישט אויסגעלאפן
טיטלען פון די שטאב מיטגלידער וואס זענען פאראנטווארטליך פארן אוועקלייגן, 

שטראפן פאר טשיילד-די העלט דעפארטמענט קען ארויסגעבן פארלעצונגען אויסגעשטעלט צו געלט

אינדזשעקטארס אויפן פלאץ 
פאר די שטאב אבער וואו צוצוקומען

האבן באווייזן אז די שטאב איז טרענירט געווארן אינעם באנוץ פונעם עפינעפרין אויטא

nyc.gov/health

אינדזשעקטארס פאר זייערע קינדער?

עפינעפרין אויטא
צושטעלן שריפטליכע צושטימונג און מעדיצינישע אויטאריזאציע און מוזן טרענירן די שטאב ווי אזוי עס צו נוצן.

אינדזשעקטאר ווערן געגעבן פאר א קינד אן קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע 

יא. טרענירטע שטאב מיטגלידער קענען געבן עפינעפרין פאר א קינד מיט סימפטאמען פון אנאפילאקסיס אפילו 
אויב עס איז נישטא קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

יצינישע קעיר, אפילו אויב דאס קינד'ס סימפטאמען פארבעסערן 
זיך, און מעלדט דעם קינד'ס עלטערן אדער גארדיען.

אינדזשעקטאר.-געבט פאר די עמערדזשענסי רעטונגס לייט דעם גענוצטן אויטא
632-6100באריכט דעם אינצידענט פארן העלט דעפארטמענט אויף 

רעקארדירט דעם אינצידענט אין אייער פראגראם'ס רעקארדס פארן אראפשרייבן קראנקהייטן, 
עקסידענטן און שעדיגונגען. דער אינצידענט רעקארד מוז זיין אוועילעבל פארן העלט 

דעפארטמענט אויב פארלאנגט. דער אריינגעשריבענער אינצידענט מוז אנטהאלטן:

די נעמען און שטעלעס פון שטאב און אנדערע ערוואקסענע וואס זענען געווען אנוועזנד אין די 

אפ פראצעדורן

יננעמען די עפינעפרין אויטא

יא, אייער שריפטליכע זיכערהייט פלאן מוז ארייננעמען די פאלגנדע אינפארמאציע אויף אויטא

אינדזשעקטארס זענען נישט אויסגעלאפן
טיטלען פון די שטאב מיטגלידער וואס זענען פאראנטווארטליך פארן אוועקלייגן, 

אינדזשעקטארס

די העלט דעפארטמענט קען ארויסגעבן פארלעצונגען אויסגעשטעלט צו געלט

אינדזשעקטארס אויפן פלאץ 
צוצוקומעןוואס איז גרינג 

האבן באווייזן אז די שטאב איז טרענירט געווארן אינעם באנוץ פונעם עפינעפרין אויטא
אויספאלגן דעם פראגראם'ס שריפטליכע זיכערהייט פלאן 
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אינדזשעקטארס פאר זייערע קינדער?-קענען עלטערן צושטעלן זייערע אייגענע עפינעפרין אויטא

עפינעפרין אויטאיא, עלטערן אדער גארדיענס קענען צושטעלן זייער אייגענע 
צושטעלן שריפטליכע צושטימונג און מעדיצינישע אויטאריזאציע און מוזן טרענירן די שטאב ווי אזוי עס צו נוצן.

אינדזשעקטאר ווערן געגעבן פאר א קינד אן קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע 

יא. טרענירטע שטאב מיטגלידער קענען געבן עפינעפרין פאר א קינד מיט סימפטאמען פון אנאפילאקסיס אפילו 
אויב עס איז נישטא קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

וואס זאל די שטאב טון נאכן געבן א דאזע פון עפינעפרין?

יצינישע קעיר, אפילו אויב דאס קינד'ס סימפטאמען פארבעסערן 
זיך, און מעלדט דעם קינד'ס עלטערן אדער גארדיען.

געבט פאר די עמערדזשענסי רעטונגס לייט דעם גענוצטן אויטא
באריכט דעם אינצידענט פארן העלט דעפארטמענט אויף 

רעקארדירט דעם אינצידענט אין אייער פראגראם'ס רעקארדס פארן אראפשרייבן קראנקהייטן, 
עקסידענטן און שעדיגונגען. דער אינצידענט רעקארד מוז זיין אוועילעבל פארן העלט 

דעפארטמענט אויב פארלאנגט. דער אריינגעשריבענער אינצידענט מוז אנטהאלטן:
נאמען און געבורט דאטום
דער דאטום און צייט פונעם אינצידענט

די נעמען און שטעלעס פון שטאב און אנדערע ערוואקסענע וואס זענען געווען אנוועזנד אין די 

אפ פראצעדורן-א שילדערונג פונעם אינצידענט און פאלא

יננעמען די עפינעפרין אויטאדארף אונזער שריפטליכע זיכערהייט פלאן ארי

יא, אייער שריפטליכע זיכערהייט פלאן מוז ארייננעמען די פאלגנדע אינפארמאציע אויף אויטא

אינדזשעקטארס זענען נישט אויסגעלאפן-פראצעדורן פארן פארזיכערן אז די אויטא
טיטלען פון די שטאב מיטגלידער וואס זענען פאראנטווארטליך פארן אוועקלייגן, 

אינדזשעקטארס-

ווי אזוי פארסירט די העלט דעפארטמענט דעם פאדערונג?

די העלט דעפארטמענט קען ארויסגעבן פארלעצונגען אויסגעשטעלט צו געלט
אויס די פאדערונגען: 

אינדזשעקטארס אויפן פלאץ -האבן צוויי אומאויסגעלאפענע עפינעפרין אויטא
וואס איז גרינג  פלאץאינדזשעקטארס אין א 

האבן באווייזן אז די שטאב איז טרענירט געווארן אינעם באנוץ פונעם עפינעפרין אויטא
אויספאלגן דעם פראגראם'ס שריפטליכע זיכערהייט פלאן 

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

קענען עלטערן צושטעלן זייערע אייגענע עפינעפרין אויטא

יא, עלטערן אדער גארדיענס קענען צושטעלן זייער אייגענע 
צושטעלן שריפטליכע צושטימונג און מעדיצינישע אויטאריזאציע און מוזן טרענירן די שטאב ווי אזוי עס צו נוצן.

אינדזשעקטאר ווערן געגעבן פאר א קינד אן קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע 

יא. טרענירטע שטאב מיטגלידער קענען געבן עפינעפרין פאר א קינד מיט סימפטאמען פון אנאפילאקסיס אפילו 
אויב עס איז נישטא קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

וואס זאל די שטאב טון נאכן געבן א דאזע פון עפינעפרין?

יצינישע קעיר, אפילו אויב דאס קינד'ס סימפטאמען פארבעסערן פאר עמערדזשענסי מעד
זיך, און מעלדט דעם קינד'ס עלטערן אדער גארדיען.

געבט פאר די עמערדזשענסי רעטונגס לייט דעם גענוצטן אויטא
באריכט דעם אינצידענט פארן העלט דעפארטמענט אויף 

ן דעם עפינעפרין.
רעקארדירט דעם אינצידענט אין אייער פראגראם'ס רעקארדס פארן אראפשרייבן קראנקהייטן, 

עקסידענטן און שעדיגונגען. דער אינצידענט רעקארד מוז זיין אוועילעבל פארן העלט 
דעפארטמענט אויב פארלאנגט. דער אריינגעשריבענער אינצידענט מוז אנטהאלטן:

נאמען און געבורט דאטום
דער דאטום און צייט פונעם אינצידענט

די נעמען און שטעלעס פון שטאב און אנדערע ערוואקסענע וואס זענען געווען אנוועזנד אין די 
צייט פונעם אינצידענט.

א שילדערונג פונעם אינצידענט און פאלא

דארף אונזער שריפטליכע זיכערהייט פלאן ארי

יא, אייער שריפטליכע זיכערהייט פלאן מוז ארייננעמען די פאלגנדע אינפארמאציע אויף אויטא

פראצעדורן פארן פארזיכערן אז די אויטא
טיטלען פון די שטאב מיטגלידער וואס זענען פאראנטווארטליך פארן אוועקלייגן, 

-מעינטעינ'ען און אוועקווארפן די אויטא

ווי אזוי פארסירט די העלט דעפארטמענט דעם פאדערונג?

די העלט דעפארטמענט קען ארויסגעבן פארלעצונגען אויסגעשטעלט צו געלט
אויס די פאדערונגען: 

האבן צוויי אומאויסגעלאפענע עפינעפרין אויטא
אינדזשעקטארס אין א 

קינדער קענען נישט דערגרייכן
האבן באווייזן אז די שטאב איז טרענירט געווארן אינעם באנוץ פונעם עפינעפרין אויטא

אויספאלגן דעם פראגראם'ס שריפטליכע זיכערהייט פלאן 

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

קענען עלטערן צושטעלן זייערע אייגענע עפינעפרין אויטא

יא, עלטערן אדער גארדיענס קענען צושטעלן זייער אייגענע 
צושטעלן שריפטליכע צושטימונג און מעדיצינישע אויטאריזאציע און מוזן טרענירן די שטאב ווי אזוי עס צו נוצן.

אינדזשעקטאר ווערן געגעבן פאר א קינד אן קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע -קען אן עפינעפרין אויטא
ציע?

יא. טרענירטע שטאב מיטגלידער קענען געבן עפינעפרין פאר א קינד מיט סימפטאמען פון אנאפילאקסיס אפילו 
אויב עס איז נישטא קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

וואס זאל די שטאב טון נאכן געבן א דאזע פון עפינעפרין?

פאר עמערדזשענסי מעד911
זיך, און מעלדט דעם קינד'ס עלטערן אדער גארדיען.

געבט פאר די עמערדזשענסי רעטונגס לייט דעם גענוצטן אויטא
באריכט דעם אינצידענט פארן העלט דעפארטמענט אויף 

ן דעם עפינעפרין.
רעקארדירט דעם אינצידענט אין אייער פראגראם'ס רעקארדס פארן אראפשרייבן קראנקהייטן, 

עקסידענטן און שעדיגונגען. דער אינצידענט רעקארד מוז זיין אוועילעבל פארן העלט 
דעפארטמענט אויב פארלאנגט. דער אריינגעשריבענער אינצידענט מוז אנטהאלטן:

נאמען און געבורט דאטוםדאס קינד'ס 
דער דאטום און צייט פונעם אינצידענט

די נעמען און שטעלעס פון שטאב און אנדערע ערוואקסענע וואס זענען געווען אנוועזנד אין די 
צייט פונעם אינצידענט.

א שילדערונג פונעם אינצידענט און פאלא

דארף אונזער שריפטליכע זיכערהייט פלאן ארי

יא, אייער שריפטליכע זיכערהייט פלאן מוז ארייננעמען די פאלגנדע אינפארמאציע אויף אויטא
פלאץ וואו עס ליגט

פראצעדורן פארן פארזיכערן אז די אויטא
טיטלען פון די שטאב מיטגלידער וואס זענען פאראנטווארטליך פארן אוועקלייגן, די נעמען און 

מעינטעינ'ען און אוועקווארפן די אויטא

ווי אזוי פארסירט די העלט דעפארטמענט דעם פאדערונג?

די העלט דעפארטמענט קען ארויסגעבן פארלעצונגען אויסגעשטעלט צו געלט
אויס די פאדערונגען: נישטפראגראמען וואס פאלגן 

האבן צוויי אומאויסגעלאפענע עפינעפרין אויטא
אינדזשעקטארס אין א -אוועקלייגן די אויטא

קינדער קענען נישט דערגרייכן
האבן באווייזן אז די שטאב איז טרענירט געווארן אינעם באנוץ פונעם עפינעפרין אויטא

אויספאלגן דעם פראגראם'ס שריפטליכע זיכערהייט פלאן 

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

קענען עלטערן צושטעלן זייערע אייגענע עפינעפרין אויטא

יא, עלטערן אדער גארדיענס קענען צושטעלן זייער אייגענע 
צושטעלן שריפטליכע צושטימונג און מעדיצינישע אויטאריזאציע און מוזן טרענירן די שטאב ווי אזוי עס צו נוצן.

קען אן עפינעפרין אויטא
ציע?אלערגישע רעאק

יא. טרענירטע שטאב מיטגלידער קענען געבן עפינעפרין פאר א קינד מיט סימפטאמען פון אנאפילאקסיס אפילו 
אויב עס איז נישטא קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

וואס זאל די שטאב טון נאכן געבן א דאזע פון עפינעפרין?

 911רופט
זיך, און מעלדט דעם קינד'ס עלטערן אדער גארדיען.

געבט פאר די עמערדזשענסי רעטונגס לייט דעם גענוצטן אויטא
 באריכט דעם אינצידענט פארן העלט דעפארטמענט אויף

ן דעם עפינעפרין.אריינגעב
 ,רעקארדירט דעם אינצידענט אין אייער פראגראם'ס רעקארדס פארן אראפשרייבן קראנקהייטן

עקסידענטן און שעדיגונגען. דער אינצידענט רעקארד מוז זיין אוועילעבל פארן העלט 
דעפארטמענט אויב פארלאנגט. דער אריינגעשריבענער אינצידענט מוז אנטהאלטן:

o דאס קינד'ס
oדער דאטום און צייט פונעם אינצידענט
o די נעמען און שטעלעס פון שטאב און אנדערע ערוואקסענע וואס זענען געווען אנוועזנד אין די

צייט פונעם אינצידענט.
oא שילדערונג פונעם אינצידענט און פאלא

דארף אונזער שריפטליכע זיכערהייט פלאן ארי

יא, אייער שריפטליכע זיכערהייט פלאן מוז ארייננעמען די פאלגנדע אינפארמאציע אויף אויטא
פלאץ וואו עס ליגט
פראצעדורן פארן פארזיכערן אז די אויטא
 די נעמען און

מעינטעינ'ען און אוועקווארפן די אויטא

ווי אזוי פארסירט די העלט דעפארטמענט דעם פאדערונג?

די העלט דעפארטמענט קען ארויסגעבן פארלעצונגען אויסגעשטעלט צו געלט
פראגראמען וואס פאלגן 

האבן צוויי אומאויסגעלאפענע עפינעפרין אויטא
אוועקלייגן די אויטא

קינדער קענען נישט דערגרייכן
האבן באווייזן אז די שטאב איז טרענירט געווארן אינעם באנוץ פונעם עפינעפרין אויטא

אויספאלגן דעם פראגראם'ס שריפטליכע זיכערהייט פלאן 

קענען עלטערן צושטעלן זייערע אייגענע עפינעפרין אויטא

יא, עלטערן אדער גארדיענס קענען צושטעלן זייער אייגענע 
צושטעלן שריפטליכע צושטימונג און מעדיצינישע אויטאריזאציע און מוזן טרענירן די שטאב ווי אזוי עס צו נוצן.

קען אן עפינעפרין אויטא
אלערגישע רעאק

יא. טרענירטע שטאב מיטגלידער קענען געבן עפינעפרין פאר א קינד מיט סימפטאמען פון אנאפילאקסיס אפילו 
אויב עס איז נישטא קיין פריערדיגע היסטאריע פון ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

וואס זאל די שטאב טון נאכן געבן א דאזע פון עפינעפרין?








דארף אונזער שריפטליכע זיכערהייט פלאן ארי

יא, אייער שריפטליכע זיכערהייט פלאן מוז ארייננעמען די פאלגנדע אינפארמאציע אויף אויטא




ווי אזוי פארסירט די העלט דעפארטמענט דעם פאדערונג?

די העלט דעפארטמענט קען ארויסגעבן פארלעצונגען אויסגעשטעלט צו געלט
פראגראמען וואס פאלגן 









Yiddish

סטעיטמענט אינעם רעקארד פאר יעדן קינד אין קעיר. פאר 
א קינד מיט באוואוסטע אלערגיעס אדער מיט ספעציעלע העלט קעיר געברויכן, מוז דער פראגראם האבן אן 

אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אנטוויקלט דורך דאס קינד'ס עלטערן און העלט קעיר פראוויידער. עלטערן מוזן 
ר די פראגראם שטאב אז דאס קינד האט אן אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אויפן קינד'ס ערשטן 

, אריינגערעכנט 

OCFS(-
געבט פאר אנטיילנעמער אנווייזונגען ווי אזוי צו 

קאונטער און פרעסקריפשאן מעדיצינען אויף א 

סערטיפייד, מוז זייער טשיילד קעיר פראגראם ארבעטן מיט א העלט קעיר 
ר קאנסולטאנט באשטעטיגט 

סטעיטמענט אינעם רעקארד פאר יעדן קינד אין קעיר. פאר 
א קינד מיט באוואוסטע אלערגיעס אדער מיט ספעציעלע העלט קעיר געברויכן, מוז דער פראגראם האבן אן 

אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אנטוויקלט דורך דאס קינד'ס עלטערן און העלט קעיר פראוויידער. עלטערן מוזן 
ר די פראגראם שטאב אז דאס קינד האט אן אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אויפן קינד'ס ערשטן 

זענען פארהאן אנדערע פראגראם פאדערונגען פארן געבן מעדיצין אויסער עפינעפרין?

, אריינגערעכנט 

OCFSכדי צו געבן אנדערע מעדיצינען, מוזן די שטאב דורכגיין דעם אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס (
געבט פאר אנטיילנעמער אנווייזונגען ווי אזוי צו 

קאונטער און פרעסקריפשאן מעדיצינען אויף א 
זיכערן אופן; איבערשמועסן ערלויבעניש און אנווייזונגען פאדערונגען; שטעלט צו אינפארמאציע איבער 

ן אזוי ווי אלערגיעס און אסטמא; און שטעלט צו אנווייזונגען פארן באהאנדלען 

סערטיפייד, מוז זייער טשיילד קעיר פראגראם ארבעטן מיט א העלט קעיר 
ר קאנסולטאנט באשטעטיגט 

אפיס פאר פראצעסירונג.

וואספארא מעדינישע דאקומענטן ווערן פארלאנגט פאר קינדער אין קעיר?

סטעיטמענט אינעם רעקארד פאר יעדן קינד אין קעיר. פאר 
א קינד מיט באוואוסטע אלערגיעס אדער מיט ספעציעלע העלט קעיר געברויכן, מוז דער פראגראם האבן אן 

אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אנטוויקלט דורך דאס קינד'ס עלטערן און העלט קעיר פראוויידער. עלטערן מוזן 
ר די פראגראם שטאב אז דאס קינד האט אן אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אויפן קינד'ס ערשטן 

זענען פארהאן אנדערע פראגראם פאדערונגען פארן געבן מעדיצין אויסער עפינעפרין?

, אריינגערעכנט קאונטער הויט שמירעכץ, קרעם און שפריצן

כדי צו געבן אנדערע מעדיצינען, מוזן די שטאב דורכגיין דעם אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס (
געבט פאר אנטיילנעמער אנווייזונגען ווי אזוי צו 

קאונטער און פרעסקריפשאן מעדיצינען אויף א 
זיכערן אופן; איבערשמועסן ערלויבעניש און אנווייזונגען פאדערונגען; שטעלט צו אינפארמאציע איבער 

ן אזוי ווי אלערגיעס און אסטמא; און שטעלט צו אנווייזונגען פארן באהאנדלען 

סערטיפייד, מוז זייער טשיילד קעיר פראגראם ארבעטן מיט א העלט קעיר 
ר קאנסולטאנט באשטעטיגט קאנסולטאנט צו אנטוויקלען א זיכערהייט און העלט קעיר פלאן. נאכדעם וואס דע

אפיס פאר פראצעסירונג.

nyc.gov/health

וואספארא מעדינישע דאקומענטן ווערן פארלאנגט פאר קינדער אין קעיר?

סטעיטמענט אינעם רעקארד פאר יעדן קינד אין קעיר. פאר 
א קינד מיט באוואוסטע אלערגיעס אדער מיט ספעציעלע העלט קעיר געברויכן, מוז דער פראגראם האבן אן 

אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אנטוויקלט דורך דאס קינד'ס עלטערן און העלט קעיר פראוויידער. עלטערן מוזן 
ר די פראגראם שטאב אז דאס קינד האט אן אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אויפן קינד'ס ערשטן 

זענען פארהאן אנדערע פראגראם פאדערונגען פארן געבן מעדיצין אויסער עפינעפרין?

קאונטער הויט שמירעכץ, קרעם און שפריצן
סאנסקרין לאושען און אינזעקט רעפעלענט, מיט די עלטערן'ס צושטימונג.

כדי צו געבן אנדערע מעדיצינען, מוזן די שטאב דורכגיין דעם אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס (
MAT געבט פאר אנטיילנעמער אנווייזונגען ווי אזוי צו

קאונטער און פרעסקריפשאן מעדיצינען אויף א 
זיכערן אופן; איבערשמועסן ערלויבעניש און אנווייזונגען פאדערונגען; שטעלט צו אינפארמאציע איבער 

ן אזוי ווי אלערגיעס און אסטמא; און שטעלט צו אנווייזונגען פארן באהאנדלען 

סערטיפייד, מוז זייער טשיילד קעיר פראגראם ארבעטן מיט א העלט קעיר 
קאנסולטאנט צו אנטוויקלען א זיכערהייט און העלט קעיר פלאן. נאכדעם וואס דע

טשיילד קעיר בארא

nyc.gov/health

וואספארא מעדינישע דאקומענטן ווערן פארלאנגט פאר קינדער אין קעיר?

סטעיטמענט אינעם רעקארד פאר יעדן קינד אין קעיר. פאר דעיט מעדיצינישע 
א קינד מיט באוואוסטע אלערגיעס אדער מיט ספעציעלע העלט קעיר געברויכן, מוז דער פראגראם האבן אן 

אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אנטוויקלט דורך דאס קינד'ס עלטערן און העלט קעיר פראוויידער. עלטערן מוזן 
ר די פראגראם שטאב אז דאס קינד האט אן אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אויפן קינד'ס ערשטן 

זענען פארהאן אנדערע פראגראם פאדערונגען פארן געבן מעדיצין אויסער עפינעפרין?

קאונטער הויט שמירעכץ, קרעם און שפריצן
סאנסקרין לאושען און אינזעקט רעפעלענט, מיט די עלטערן'ס צושטימונג.

כדי צו געבן אנדערע מעדיצינען, מוזן די שטאב דורכגיין דעם אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס (
MAT.(MATבאשטעטיגטע מעדיצין אדמיניסטראציע טרענירונג (

קאונטער און פרעסקריפשאן מעדיצינען אויף א -די-באהאנדלען, אריינגעבן, אוועקלייגן און אוועקווארפן איבער
זיכערן אופן; איבערשמועסן ערלויבעניש און אנווייזונגען פאדערונגען; שטעלט צו אינפארמאציע איבער 

ן אזוי ווי אלערגיעס און אסטמא; און שטעלט צו אנווייזונגען פארן באהאנדלען 

סערטיפייד, מוז זייער טשיילד קעיר פראגראם ארבעטן מיט א העלט קעיר 
קאנסולטאנט צו אנטוויקלען א זיכערהייט און העלט קעיר פלאן. נאכדעם וואס דע

טשיילד קעיר באראדעם פלאן, מוז דער פראגראם עס אריינגעבן פאר זייער

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

וואספארא מעדינישע דאקומענטן ווערן פארלאנגט פאר קינדער אין קעיר?

דעיט מעדיצינישע -טו
א קינד מיט באוואוסטע אלערגיעס אדער מיט ספעציעלע העלט קעיר געברויכן, מוז דער פראגראם האבן אן 

אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אנטוויקלט דורך דאס קינד'ס עלטערן און העלט קעיר פראוויידער. עלטערן מוזן 
ר די פראגראם שטאב אז דאס קינד האט אן אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אויפן קינד'ס ערשטן 

זענען פארהאן אנדערע פראגראם פאדערונגען פארן געבן מעדיצין אויסער עפינעפרין?

קאונטער הויט שמירעכץ, קרעם און שפריצן-די-אלע שטאב מיטגלידער קענען געבן איבער
סאנסקרין לאושען און אינזעקט רעפעלענט, מיט די עלטערן'ס צושטימונג.

כדי צו געבן אנדערע מעדיצינען, מוזן די שטאב דורכגיין דעם אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס (
באשטעטיגטע מעדיצין אדמיניסטראציע טרענירונג (

באהאנדלען, אריינגעבן, אוועקלייגן און אוועקווארפן איבער
זיכערן אופן; איבערשמועסן ערלויבעניש און אנווייזונגען פאדערונגען; שטעלט צו אינפארמאציע איבער 

ן אזוי ווי אלערגיעס און אסטמא; און שטעלט צו אנווייזונגען פארן באהאנדלען 

סערטיפייד, מוז זייער טשיילד קעיר פראגראם ארבעטן מיט א העלט קעיר 
קאנסולטאנט צו אנטוויקלען א זיכערהייט און העלט קעיר פלאן. נאכדעם וואס דע

דעם פלאן, מוז דער פראגראם עס אריינגעבן פאר זייער

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

וואספארא מעדינישע דאקומענטן ווערן פארלאנגט פאר קינדער אין קעיר?

טו-דער פראגראם מוז האבן אן אפ
א קינד מיט באוואוסטע אלערגיעס אדער מיט ספעציעלע העלט קעיר געברויכן, מוז דער פראגראם האבן אן 

אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אנטוויקלט דורך דאס קינד'ס עלטערן און העלט קעיר פראוויידער. עלטערן מוזן 
ר די פראגראם שטאב אז דאס קינד האט אן אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אויפן קינד'ס ערשטן 

טאג ביים פראגראם.

זענען פארהאן אנדערע פראגראם פאדערונגען פארן געבן מעדיצין אויסער עפינעפרין?

אלע שטאב מיטגלידער קענען געבן איבער
סאנסקרין לאושען און אינזעקט רעפעלענט, מיט די עלטערן'ס צושטימונג.

כדי צו געבן אנדערע מעדיצינען, מוזן די שטאב דורכגיין דעם אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס (
באשטעטיגטע מעדיצין אדמיניסטראציע טרענירונג (

באהאנדלען, אריינגעבן, אוועקלייגן און אוועקווארפן איבער
זיכערן אופן; איבערשמועסן ערלויבעניש און אנווייזונגען פאדערונגען; שטעלט צו אינפארמאציע איבער 

ן אזוי ווי אלערגיעס און אסטמא; און שטעלט צו אנווייזונגען פארן באהאנדלען מעדיצינישע צושטאנד
עמערדזשענסי סיטואציעס.

סערטיפייד, מוז זייער טשיילד קעיר פראגראם ארבעטן מיט א העלט קעיר -MATאיינמאל די שטאב איז 
קאנסולטאנט צו אנטוויקלען א זיכערהייט און העלט קעיר פלאן. נאכדעם וואס דע

דעם פלאן, מוז דער פראגראם עס אריינגעבן פאר זייער

"טשיילד קעיר אפערעיטאר"

וואספארא מעדינישע דאקומענטן ווערן פארלאנגט פאר קינדער אין קעיר?

דער פראגראם מוז האבן אן אפ
א קינד מיט באוואוסטע אלערגיעס אדער מיט ספעציעלע העלט קעיר געברויכן, מוז דער פראגראם האבן אן 

אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אנטוויקלט דורך דאס קינד'ס עלטערן און העלט קעיר פראוויידער. עלטערן מוזן 
ר די פראגראם שטאב אז דאס קינד האט אן אינדיווידועלע העלט קעיר פלאן אויפן קינד'ס ערשטן לאזן וויסן פא
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זענען פארהאן אנדערע פראגראם פאדערונגען פארן געבן מעדיצין אויסער עפינעפרין?

אלע שטאב מיטגלידער קענען געבן איבער
סאנסקרין לאושען און אינזעקט רעפעלענט, מיט די עלטערן'ס צושטימונג.

כדי צו געבן אנדערע מעדיצינען, מוזן די שטאב דורכגיין דעם אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס (
באשטעטיגטע מעדיצין אדמיניסטראציע טרענירונג (

באהאנדלען, אריינגעבן, אוועקלייגן און אוועקווארפן איבער
זיכערן אופן; איבערשמועסן ערלויבעניש און אנווייזונגען פאדערונגען; שטעלט צו אינפארמאציע איבער 

מעדיצינישע צושטאנד
עמערדזשענסי סיטואציעס.

איינמאל די שטאב איז 
קאנסולטאנט צו אנטוויקלען א זיכערהייט און העלט קעיר פלאן. נאכדעם וואס דע

דעם פלאן, מוז דער פראגראם עס אריינגעבן פאר זייער
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