
קינדעריארן וואקסינאציעס

העלט בולעטין 
באזוכט nyc.gov/health צו זען אלע העלט בולעטינס. רופט 311 צו באשטעלן אומזיסטע קאפיעס. 

באשיצט און פארמיידט

וואקסינען באשיצן קינדער פון פיל געפארפולע קראנקהייטן, אריינגערעכנט מיזעלס, מאמפס, וואופינג קאוף און 
טשיקנפאקס. 

קינדער וואס זענען נישט וואקסינירט קענען ווערן ערנסט קראנק, אדער אפילו שטארבן, פון די געפארפולע קראנקהייטן. 

ערוואקסענע זאלן אויך זיין אפ טו דעיט אויף זייערע וואקסינאציעס צו העלפן באשיצן זיי און אנדערע מענטשן וואס קענען 
נישט ווערן וואקסינירט, אריינגערעכנט ניי געבוירענע קינדער, שוואנגערדיגע מענטשן און מענטשן מיט שוואכע אימיון 

סיסטעמען.

וואקסין זיכערהייט

רעקאמענדירטע וואקסינאציעס

              וואקסינען זענען פארזיכערט און ווירקזאם. רוב רעאקציעס צו וואקסינען זענען מילד און קען אריינרעכענען ווייטאג אדער 
רויטקייט ביים פלאץ פונעם איינשפריץ. רעדט צו אייער קינד'ס העלט קעיר פראוויידער וועגן סיי וועלכע זארגן.

           וואקסינען   פאראורזאכט נישט קיין אוטיזם. סייענטיפיק שטודיעס האבן נישט געטראפן קיין פארבינדונג צווישן 
 American( אוטיזם און וואקסינען. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט די אמעריקען אקאדעמיע פון פידיעטריקס

  Academy of Pediatrics( ביי aap.org און זוכט "parental concerns" )עלטערן'ס זארגן(.   

אויב איר פארט ארויס פון די  .U.S, פרעגט 
אייער קינד'ס פראוויידער איבער סיי וועלכע 

פארגעשלאגענע וואקסינען.

              די צענטערס פאר דיזיעז קאנטראל און פרעווענשאן )CDC( רעקאמאנדירט די יארגאנג און צייט-אפשניטן פאר קינדער 
 cdc.gov וואקסינען. עלטערן און פראוויידערס זאלן נאכפאלגן די זיכערע און ווירקזאמע סקעדזשולס: באזוכט 

"immunization schedules" און זוכט פאר )איינשפריץ סקעדזשולס(. 

    NYC פארלאנגט געוויסע וואקסינען פאר קינדער אין די עלטער צווישן 
צוויי חדשים און 18 יאר וואס זענען אין א קינדער קעיר פראגראם, 

פאבליק שולע אדער פריוואטע שולע. פאר די יעצטיגע שולע איישפריץ 
 באשטימטע צייטן, באזוכט nyc.gov/health און זוכט פאר

 "student vaccines", )סטודענט וואקסינען( אדער פרעגט זיך נאך 
ביי אייער קינד'ס העלט קעיר פראוויידער.

             פון יוני 2019, זענען רעליגיעזע עקזעמפשאנס מער נישט ערלויבט פאר 
סטודענטן אין ניו יארק.

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/immunizations/Pages/Common-Parental-Concerns.aspx
http://aap.org/
http://cdc.gov/
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/immunizations/Pages/Common-Parental-Concerns.aspx
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/student-and-daycare-vaccinations.page


טרעפן קעיר

 •  באזוכט די פארט גרין העלט צענטער )פאר קינדער פיר יאר אלט אדער עלטער( אדער טרעפט אן אנדערע 
.nyc.gov/health/map וואקסינאציע לאקאציע אין אייער געגנט ביי

.nychealthandhospitals.org/health_care העלט + שפיטעלער לאקאציע אויף NYC טרעפט א   •  

.findahealthcenter.hrsa.gov טרעפט א קאמיוניטי העלט צענטער אויף     • 

   •  רופט   311  און פרעגט איבער  קינדעריארן וואקסינען רעפערעלס   און שולע אימיוניזאציע פארלאנגען. 

עס זענען פארהאן פיל וועגן צו באקומען וואקסינען פאר אייער קינד, נישט קיין חילוק צו מען קען באצאלן אדער נישט. 
רעדט צו אייער קינד'ס פראוויידער אדער:

אין NYC, דארפן אלע וואקסינען וואס ווערן געגעבן פאר קינדער פונעם געבורט ביז די 18 יאר אלט ווערן רעקארדירט צו די סיטיווייד 
אימיוניזאציע רעגיסטרי )CIR(. צו טרעפן אייער קינד'ס וואקסין רעקארדס:

.CIR     און זוכט פאר nyc.gov/health   באזוכט 
.CIR רופט     311  און פרעגט איבער    

  בעט אייער קינד'ס העלט קעיר פראוויידער פאר הילף.   
אויב מען קען נישט טרעפן אייער קינד'ס רעקארד פרעגט אייער קינד'ס פראוויידער וועלכע וואקסינען מען דארף.

באזוכט nyc.gov/health/pubs פאר נאך שפראכן פונעם העלט בולעטין, און פאר אנדערע איבערגעזעצטע געזונטהייט מאטריאלן. איר האט די 
רעכט צו באקומען אין אייער שפראך. די סערוויסעס זענען אומזיסט ביי אלע ניו יארק סיטי העלטה דעפארטמענט אפיסעס און קליניקס.

COM019927Y - 10.19 Yiddish     |     19 סעריע 122     |     וואליום

בלייבט אויפן ריכטיגן וועג

ריסאורסעס

.healthbulletins@health.nyc.gov אימעיל’ט באקומט די לעצטע העלט בולעטינס
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