
 אינפארמאציע איבער דעם מיזעלס עקספאזשער און דעם ציווילע סאמענס

די דאזיגע דאקומענט שטעלט צו אינפארמאציע איבער מיזעלס עקספאזשער און דעם ציווילע סאמענס וואס איר האט באקומען 
 מיזעלס אויסברוך אין וויליאמסבורג, ברוקלין.פון די ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו העלט און גייסטישע געזונטהייט וועגן דעם 

 פארוואס האב איך באקומען א סאמענס?

די העלט דעפארטמענט האט ארויסגעגעבן א ציווילע סאמענס פאר אייך צוליב דעם וואס איר האט זיך נישט צוגעשטעלט צו די 
 וועגן מיזעלס. 2019, 9פארארדענונג פונעם קאמישענער אום אפריל 

) (הירינגס OATHרעכט פאר א הירינג ביי דעם ניו יארק סיטי אפיס אוו אדמיניסטרעיטיוו טרייעלס און הירינגס (איר האט א 
 דיוויזיע). פאלגענד זענען די אנווייזונגען וואס זענען צוגעשטעלט צו די סאמענס. 

וארן וואקסינירט, האט אימיוניטי, אדער האט איז געווויאזוי קען איך געבן אינפארמאציע צו אויפווייזן אז איך, אדער מיין קינד, 
 א מעדיצינישע אויסנאם?

איר האט  ;וואקסין (MMR)אויב איר גלייבט אז איר אדער אייער קינד האט באקומען דעם מיזעלס, מאמפס, און רובעללא 
קענט איר אריינגעבן , MMRאדער איר האט א מעדיצינישע סיבה וואס האלט אייך אפ פון באקומען דעם  ;אימיוניטי צו מיזעלס

(דאס מיינט וואקסינעישן רעקארדס, סעראלאדשי רעפארטס צו אויפווייזן אייער אימיוניטי, אדער  אייערע מעדיצינישע רעקארדס
מעדיצינישע דאקומענטן פאר אן עקזעמפשן). אלע רעקארדס וואס ווערן אריינגעגעבן פאר די העלט דעפארטמענט דארפן האבן 

אן אונטערשריפט פון א מעדיצינישע פראפעשענעל. די העלט דעפארטמענט וועט איבערקוקן די מעדיצינישע א דאטום און 
 רעקארדס און וועט מעגליך צורוקציען דעם סאמענס.

אדער אימעילט א קאפי פון די  347-396-8851שיקט אריין די מעדיצינישע רעקארדס צו די העלט דעפארטמענט. פעקסט עס צו 
 .measlesdocuments@health.nyc.gov רעקארדס צו

וואס איז אויב מען האט מיר געהייסן פארבלייבן אינדערהיים וועגן מיין מיזעלס עקספאזשער און איך קען נישט גיין צו די 
 הירינג?

פאלגט נאך די אנווייזונגען  –אדער צוליב אן אנדערע סיבה  –ס עקספאזשער אויב איר קענט נישט גיין צו די הירינג צוליב מיזעל
 אויף די סאמענס צו אפשטימען אן אנדערע צייט.

 וואקסין נאך די צייט וואס איך בין גע'עצה'ט געווארן צו פארבלייבן אינדערהיים? MMRוואס זאל איך טון וועגן דעם 

וואקסין אויף דעם ערשטן ביזנעס  MMRפראוויידער כדי צו קענען באקומען דעם  מאכט אן אפוינטמענט מיט אייער מעדיצינישע
) אדער אימעילן 347-396-8851טאג וואס איר האט די מעגליכקייט ארויסצוגיין פון הויז. איר זאלט זאפארט פעקסן (

)c.govmeaslesdocuments@health.ny(  מיט א דאטום און אונטערשריפט פון א מעדיצינישע) אייער מעדיצינישע רעקארדס
 פראפעשענעל) צו די העלט דעפארטמענט.

 311וואקסין אדער אויב איר דארפט טרעפן א וואקסין קליניק, רופט  MMRדעם אויב אייער מעדיצינישע פראוויידער האט נישט 
 .https://www1.nyc.gov/site/doh/index.pageאדער גייט צו די העלט דעפארטמענט וועבזייטל 

 וואקסין? MMRפונעם קאמישענער, מיזעלס, אדער דעם וואו קען איך טרעפן אינפארמאציע וועגן דעם פארארדענונג 

וואקסין איז אויף די ניו יארק סיטי העלט  MMRאינפארמאציע וועגן דעם פארארדענונג פונעם קאמישענער, מיזעלס, און דעם 
צו רעדן מיט איינעם אין דעם העלט  7998-396-347ף . אדער רופט אויnyc.gov/healthדעפארטמענט'ס וועבזייטל אויף 

  דעפארטמענט.
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