בוסטער דאזעס:
אפט געפרעגטע פראגעס
לעצטע אפדעיט:

בארעכטיגונג
פארוואס דארף איך א בוסטער דאזע?
"בוסטער דאזעס" וועלן שטארקן די קריג קעגן  COVID-19כדי אז בארעכטיגטע ניו יארקער זאלן האבן אנגייענדע שוץ קעגן די
ווירוס .אונזערע פעדעראלע און מעדיצינישע עקספערטן קוקן כסדר פארזיכטיג איבער די סייענטיפישע אינפארמאציע פון ניו
יארק ,די פאראייניגטע שטאטן און ארום די וועלט צו פארשטיין ווי לאנג די וואקסין'ס שוץ וועט אנהאלטן און וויאזוי מיר קענען
מאקסימיזירן די שוץ .כאטש  COVID-19וואקסינען בלייבן זייער עפעקטיוו אין פארמיידן ערנסטע קראנקהייט און
האספיטאליזאציע ,טוט די אוועילעבל אינפארמאציע פון די  Pfizer-BioNTech COVID-19וואקסין פארשלאגן אז שוץ קעגן
 COVID-19אנצינדונגען הויבט אן אראפצוגיין מיט די צייט נאכפאלגנדיג די ערשטע דאזעס פון  Pfizer-BioNTechוואקסין
פאר געוויסע באפעלקערונגען וואס זענען אין א גרעסערע ריזיקע .פאר די וואס זענען יעצט בארעכטיגט ,וועט א בוסטער דאזע
פון די  COVID-19וואקסין העלפן מאקסימיזירן די שוץ ,פארלענגערן די וואקסין'ס שטארקייט און פארזעצן צו באשיצן די פובליק
געזונטהייט פון אונזער געמיינדעס-און ספעציעל די וואס זענען אין א גרעסערע ריזיקע פון אנצינדונג און ערנסטע קראנקהייט.

אויב מיר דארפן א בוסטער דאזע ,מיינט דאס אז די וואקסינען ארבעטן נישט?

ניין COVID-19 .וואקסינען ארבעטן זייער גוט (https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19- breakthrough-
 )data-reportצו פארמיידן ערנסטע קראנקהייט ,האספיטאליזאציע ,און טויט ,אפילו קעגן די ברייט פארשפרייטנדע Delta
וואריענט ( .)https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19- variant-dataצוליב דעם איז יעצט ,באזירט אויף די
אינפארמאציע וואס איז יעצט אוועילעבל פון די  Pfizer- BioNTech COVID-19וואקסין ,רעקאמענדירט בוסטער דאזעס
פאר געוויסע באפעלקערונגען וואס קענען זיין אין א גרעסערע ריזיקע פון אנצינדונג אדער ערנסטע קראנקהייט זעקס מאנאטן
נאך זייער ערשטע  Pfizer- BioNTechוואקסין סעריע .עס איז נארמאל פאר א וואקסין'ס שוץ אראפצוגיין מיט די צייט ,און די
רעקאמענדירטע בוסטער דאזע פאר בארעכטיגטע ניו יארקער וועט העלפן גענצליך אויסנוצן זייער שוץ ,פארלענגערן די
וואקסין'ס שטארקייט ,און האלטן ניו יארקער אין-ריזיקע געזונט און באשיצט.

בין איך בארעכטיגט פאר א בוסטער דאזע?
אין דעם צייט און לויט די  CDCאנווייזונג ,זאלן די פאלגענדע גרופעס פון ניו יארקער באקומען זייער  COVID-19בוסטער
וואקסין דאזע:


ניו יארקער  65יאר און עלטער אדער איינוואוינער אין לאנג-טערמיניגע קעיר ערטער זאלן באקומען א בוסטער וואקסין
פון 'Pfizer- BioNTechס  COVID-19וואקסין כאטש  6מאנאטן נאך זייער ערשטע סעריע פון ,Pfizer- BioNTech

 ניו יארקער צווישן  50-64יאר מיט אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען זאלן באקומען א בוסטער וואקסין פון Pfizer-
'BioNTechס  COVID-19וואקסין כאטש  6מאנאטן נאך זייער ערשטע סעריע פון .Pfizer- BioNTech
די פאלגענדע גרופעס פון ניו יארקער מעגן באקומען זייער  COVID-19בוסטער וואקסין דאזע:


ניו יארקער צווישן  18-49יאר מיט אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען מעגן באקומען א בוסטער וואקסין פון Pfizer-
'BioNTechס  COVID-19וואקסין כאטש  6מאנאטן נאך זייער ערשטע סעריע פון  ,Pfizer- BioNTechבאזירט אויף
זייער אינדיווידועליזירטע בענעפיטן און ריזיקעס ,און



ניו יארקער צווישן  18-64יאר וואס זענען אין א גרעסערע ריזיקע פון זיין אויסגעשטעלט צו  COVID-19און עס
איבערגעבן צוליב ארבעט און ארבעטספלעצער אויסשטעל מעגן באקומען א בוסטער וואקסין פון Pfizer-
'BioNTechס  COVID-19וואקסין כאטש  6מאנאטן נאך זייער ערשטע סעריע פון  ,Pfizer- BioNTechבאזירט אויף
זייער אינדיווידועליזירטע בענעפיטן און ריזיקעס.

וועלכע אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען בארעכטיגן ניו יארקער צו קענען יעצט באקומען זייער COVID-19
בוסטער דאזע?
לויט די  ,CDCפאר די ציל פון בארעכטיגונג פאר א  COVID-19 Pfizer- BioNTechבוסטער דאזע ,רעכענען אנדערע
פראבלעמען אריין:

 קענסער (יעצט אדער אין רימישאן ,אריינגערעכנט -9\11פארבינדענע קענסערס)
 כראנישע נירן קראנקהייט
 כראנישע לונגען קראנקהייט ,אריינגערעכנט ( COPDכראנישע אבסטרוקטיווע פולמאנערי קראנקהייט) ,אסטמא (מעסיג-
ביז-ערנסט) ,אינטערסיטיעל לונגען קראנקהייט ,סיסטיק פייבראסיס ,פולמאנערי הייפערטענשן ,אריינגערעכנט -9\11
פארבינדענע פולמאנערי קראנקהייטן)
 דעמענשיע אדער אנדערע נוראלאגישע פראבלעמען
 דייעביטיס (טייפ  1אדער טייפ )2
 דאון סינדראם
 הארץ פראבלעמען (אזויווי הארץ פעליור ,קאראנערי ארטערי קראנקהײט ,קארדיאמייאפעטיס ,אדער הייפערטענשאן)
 HIV אינפעקציע
 לעבער קראנקהײט
 איבערוואג (אפגעטייטשט אלס א קערפער מאס אינדעקס ( BMI) > 25 kg/m2אבער <  ,)kg/m2 30שטארק איבערוואג
( BMI ≥30 kg/m2אבער <  ,)kg/m2 40אדער ערנסט איבערוואג ( BMIפון ≥ ,)kg/m2 40קען אייך ווארשיינליך מער
פאראורזאכן צו ווערן ערנסט קראנק פון  .COVID-19די ריזיקע פון ערנסטע  COVID-19קראנקהייט פארמערט זיך
שטארק מיט א העכערע .BMI
 שוואנגערשאפט
 סיקל צעל קראנקהייט אדער טאלאסעמיע
 רייכערן ,יעצט אדער אין די פארגאנגענהייט
 גלידער אדער בלוט סטעם סעל טראנספלאנט
 סטראוק אדער סערעבראוואסקיולער קראנקהייט ,וואס אפעקטירט בלוט פלוס צו די מח.
 סובסטאנץ באנוץ דיסארדער
 אימיונא-קאמפראמייזד צושטאנד (שוואכע אימיון סיסטעם)
 oבאמערקונג :דאס איז נישט גילטיג פאר מעסיגע צו ערנסטע אימיונא-קאמפראמייזד ניו יארקער וועלכע זענען
שוין געדעקט אונטער די בארעכטיגונג פאר נאך דאזעס פון די  Pfizer- BioNTechאדער Moderna COVID-19
וואקסינען  28טעג נאך זייער צווייטע דאזע ,ווי באפולמעכטיגט דורך די  FDAאום אוגוסט .2021 ,12
פאר נאך אינפארמאציע אויף בארעכטיגטע מעדיצינישע פראבלעמען ,באזוכט מענטשן מיט געוויסע מעדיצינישע פראבלעמען |
.CDC
אויב איך בין אימיונא-קאמפראמייזד ,בין איך בארעכטיגט פאר נאך א דאזע פון די  COVID-19וואקסין?
לויט די  ,CDCזאלן מענטשן וואס זענען מעסיג צו ערנסט אימיונאקאמפראמייזד באקומען נאך א דאזע פון די  COVID-19וואקסין.
מענטשן מיט מעסיגע צו ערנסטע באגרעניצטע אימיון סיסטעמען זענען ספעציעל אין ריזיקע פון  ,COVID-19און קענען מעגליך
נישט אויפבויען די זעלבע שטאפל פון אימיוניטי צו די צוויי-דאזע וואקסין סעריע אין פארגלייך צו מענטשן וואס זענען נישט אימיונא-
קאמפראמייזד .די צוגעקומענע דאזע איז געמאכט צו פארבעסערן אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן'ס רעאקציע צו זייער ערשטע
וואקסין סעריע.
נאך א דאזע פון א  mRNA COVID-19וואקסין (כאטש  28טעג נאכפאלגנדיג די לעצטע דאזע פון די ערשטע  COVID-19וואקסין
 7סעפטעמבער  2021 ,24סעריע) זאל ווערן גענומען אין באטראכט פאר מענטשן מיט מעסיגע צו שטארקע אימיון קאמפראמייז
צוליב א מעדיצינישע אומשטאנד אדער ווייל זיי באקומען אימיונא-סאפרעסיוו מעדיצינען אדער באהאנדלונגען .די אומשטענדן און
באהאנדלונגען רעכענען אריין אבער זענען נישט באגרעניצט צו:
 אקטיווע באהאנדלונג פאר שטארקע געוואוקס און העמאטאלאגישע מאליגנאנסיס
 באקומען א גלידער טראנספלאנט און נעמען אימיונא-סאפרעסיוו טעראפי
 באקומען א -CAR-Tסעל אדער העמאטאפאועטישע סטעם סעל טראנספלאנט (דערין  2יאר פונעם טראנספלאנט אדער
נעמען אימיונא-סאפרעסיוו טעראפי)
 מעסיגע אדער שטארקע פריימערי אימיונא-דעפישיענסי (צ.ב ,.דידזשארדזש ( )DiGeorgeסינדראם ,וויסקאט-אלדריק
( )Wiskott-Aldrichסינדראם)
 פארגעשריטענע אדער נישט-באהאנדלטע  HIVאינפעקציע
 אקטיווע באהאנדלונגע מיט הויכע-דאזע קארטיקאסטעראודס (ד.מ mg20≥ .פרעדניסאן אדער אייניג יעדן טאג),
אלקילעיטינג אגענטן ,אנטימעטאבאלייטס ,טראנספלאנט-פארבינדענע אימיונא-סאפרעסיוו דראגס ,קענסער
קימאטעראפעישע אגענטן קלאסיפיצירט אלס שטארקע אימיונא-סאפרעסיוו ,געוואוקס-נעקראסיס ( )TNFבלאקערס ,און
אנדערע ביאלאגישע אגענטן וועלכע זענען אימיונא-סאפרעסיוו אדער אימיונא-מאדולאטארי.

פאקטארן צו באטראכטן ביים אפשאצן די אלגעמיינע שטאפל פון אימיון מעגליכקייט אין א פאציענט רעכנט אריין שטארקייט פונעם
קראנקייט ,לענג ,קלינישע סטאביליטעט ,פראבלעמען ,נאך מעדיצינישע אומשטענדן ,און סיי וועלכע אנדערע באהאנדלונג וואס קען
זיין אימיון-סאפרעסיוו.
מענטשן זאלן רעדן מיט זייער העלטקעיר פראוויידער איבער זייער מעדיצינישע פראבלעם ,און אויב עס איז פאסיג פאר זיי צו
באקומען נאך א דאזע.
קען איך באקומען א בוסטער דאזע איידער איך בין בארעכטיגט?
ניין .מענטשן זאלן נאר באקומען זייער בוסטער דאזע אויב זיי זענען בארעכטיגט.
וועלכע באווייז פון בארעכטיגונג איז נויטיג פאר ניו יארקער וואס זענען יעצט בארעכטיגט באזירט אויף זייער געזונטהייט
פראבלעמען אדער עמפלוימענט סטאטוס?
כדי צו אויפווייזן בארעכטיגונג ,זאלן בארעכטיגטע ניו יארקער צושטעלן שריפטליכע זעלבסט-דערקלערונג וואס באשטעטיגט
בארעכטיגונג ,וועלכע פראוויידערס מוזן צאמנעמען .אין דעם צייט ,וועלן פראוויידערס וואס געבן די  COVID-19וואקסין בוסטער
דאזע נישט זיין געפאדערט צו באשטעטיגן בארעכטיגונג כדי צו ערמעגליכן שנעלערע טיילונג און ווייניגער שטרויכלונגען פאר
צוטריט פון פאציענטן.
וועלכע ארבעט קען בארעכטיגן ניו יארקער צו יעצט קענען באקומען זייער  COVID-19בוסטער דאזע?
לויט די  ,CDCקענען די פאלגענדע ארבעט בארעכטיגן איינעם פאר זייער  COVID-19 Pfizer- BioNTechבוסטער דאזע:
 ערשטע רעספאנדערס (העלטקעיר ארבעטער ,פייערלעשער ,פאליציי ,קאנגרעגעט קעיר שטאב)
 עדיוקעישאן שטאב (לערערס ,סופארט שטאב ,דעיקעיר ארבעטער)
 עסנווארג און אגריקולטור ארבעטער
 פראדוצירנדע ארבעטער
 פאררעכטונגס ארבעטער
 .U.S פאסט סערוויס ארבעטער
 פאבליק טראנסיט ארבעטער
 גראסערי געשעפט ארבעטערס
פאר מער אינפארמאציע איבער דעם ליסטע ,וועלכע וועט מעגליך ווערן אפדעיטעד אינעם צוקונפט ,ביטע באזוכט ווער איז
בארעכטיגט פאר א  COVID-19 Pfizer- BioNTechוואקסין בוסטער דאזע? | .CDC

זייטיגע אפעקטן ,זיכערהייט און שטארקייט
וואס זענען די זייטיגע אפעקטן פון דעם בוסטער דאזע?

פונקט אזויווי אייער  COVID-19ערשטע וואקסין סעריע ,וועט איר מעגליך נישט באמערקן קיין שום ענדערונגען אין וויאזוי איר
פילט נאך אייער בוסטער דאזע .אבער עס איז מעגליך צו זיך שפירן אביסל "אונטער די וועטער ".דאס קען זיך מאכן נאך סיי
וועלכע וואקסין.
נאך די  COVID-19בוסטער דאזע ,קענט איר מעגליך האבן:
 ווייטאג אינעם ארעם וואו איר האט באקומען דעם איינשפריץ
 קאפ וויי
 טרייסלונגען
 פיבער
 מידקייט
 איבל און ברעכן
די זייטיגע אפעקטן זענען נישט געפארפול און זענען נאר א צייכן אז אייער אימיון סיסטעם ארבעט ריכטיג .זיי זענען גרינג צו
באהאנדלען מיט איבער-די-קאונטער ווייטאג מעדיצין און געווענליך גייען זיי בלויז אן פאר א קורצע צייט אפשניט .ערנסטע אדער
לאנג-דויערנדע זייטיגע אפעקטן זענען זייער זעלטן .אויב איר שפירט זיך נאכנישט גוט נאך צוויי אדער דריי טעג ,קענט איר זיך
פארבינדן מיט אייער העלט קעיר פראוויידער.

זענען  COVID-19בוסטער דאזעס פארזיכערט?
יא .די בוסטער דאזעס זענען פארזיכערט ,שטארק ,און אומזיסט  -אבער זענען יעצט נאר רעקאמענדירט פאר געוויסע ניו יארקער
וואס זענען יעצט בארעכטיגט.
זענען דא אנדערע נישט COVID-19-וואקסינען וואס פאדערן מער פון צוויי דאזעס?
יא .פיל וואקסינען פאדערן מער ווי איינס אדער צוויי דאזעס פאר לאנג-דויערנדע שוץ .צום ביישפיל ,די לעבנס-ראטעווענדע פאליא
וואקסין פאדערט פיר דאזעס; די העפאטייטיס פאדערט דריי דאזעס.
אנדערע וואקסינען פאדערן "בוסטס" פון צייט צו צייט אזויווי די טעטאנוס-דיפטעריע (טעטאנוס) וואקסין ,וואס ווערט געגעבן פאר
מענטשן יעדע צען יאר .עס זענען דא אנדערע וואקסינען וואס דארפן געגעבן ווערן מער אפט .צום ביישפיל ,די אינפלוענזע (פלו)
איינשפריץ איז רעקאמענדירט פאר מענטשן יעדע יאר וויבאלד נייע סטרעינס קומען ארויס יעדע סעזאן.
ווי לאנג ערווארטן מיר אז די בוסטער דאזעס זאל אונז באשיצן ,און וועלן מיר דארפן נאך איינס?
עס איז נאכנישט אינגאנצן קלאר יעצט ,דעריבער האבן אונזער פעדעראלע און סטעיט געזונטהייט און מעדיצינישע עקספערטן
איבערגעגאנגען ,און גייען איבער און קוקן פארזיכטיג איבער ,די סייענטיפישע אינפארמאציע פון די פאראייניגטע שטאטן און ארום
די וועלט .דאס ערלויבט אונז צו איבערקוקן אינפארמאציע אין די צייט וואס די ווירוס גייט ארום און פארזעצן צו פארשטיין ווי לאנג
די שוץ האלט אן ,און וויאזוי מיר קענען מאקסימיזירן די שוץ .מיר וועלן ווייטער פארזעצן צו נאכגיין די סייענס און קאמיוניקירן
עפנטליך מיט ניו יארקער ווען נאך אינפארמאציע ווערט אוועילעבל.
קענען מענטשן וואס האבן באקומען די  Johnson & Johnson’s Janssen (J&J/Janssen) COVID-19וואקסין
באקומען א בוסטער דאזע פון א  mRNAוואקסין?
ניין .אין דעם צייט און לויט די  ,CDCאיז יעצט נישט דא גענוג אינפארמאציע צו שטיצן דאס באקומען א  mRNAוואקסין דאזע
(אדער פון  Pfizer-BioNTechאדער  )Modernaאויב איינער האט פארדעם באקומען א  J&J/Janssenוואקסין.
וועלן מענטשן וואס האבן באקומען די  Johnson & Johnson’s Janssen (J&J/Janssen) COVID-19וואקסין דארפן א
בוסטער דאזע?
מענטשן וואס האבן באקומען די  J&J/Janssen COVID-19וואקסין וועלן ווארשיינליך דארפן א בוסטער דאזע .וויבאלד די
 J&J/Janssenוואקסין איז נישט געגעבן געווארן אין די פאראייניגטע שטאטן ביז  70טעג נאך די ערשטע  mRNAוואקסין דאזעס
( Pfizer-BioNTechאון  ,)Modernaאיז די אינפארמאציע נויטיג צו מאכן דעם באשלוס נאכנישט אוועילעבל .די אינפארמאציע איז
ערווארטעט אין די קומענדיגע וואכן .מיט די אינפארמאציע אין די האנט ,וועט די  CDCמעלדן פאר'ן פאבליק א צייטליכע פלאן פאר
 J&J/Janssenבוסטער דאזעס.
וואס איז די אונטערשייד צווישן א "בוסטער דאזע" און א "צוגעקומענע דאזע"?
א "צוגעקומענע דאזע" מיינט נאך א דאזע פון א וואקסין וואס ווערט געגעבן פאר איינער וואס איז אימיונא-קאמפראמייזד און האט
מעגליך נישט אויפגעבויעט גענוג שוץ פון זייער ערשטע  COVID-19וואקסין סעריע.
א "בוסטער דאזע" מיינט נאך א דאזע פונעם וואקסין וועלכע ווערט געגעבן צו איינער וואס האט אויפגעבויעט גענוג שוץ נאכ'ן
וואקסין ,אבער די שוץ איז אראפגעגאנגען מיט די צייט.

פאר אימיונא-קאמפראמייזד ניו יארקער
אויב איך בין אימיונא-קאמפראמייזד ,בין איך בארעכטיגט פאר נאך א דאזע פון די  COVID-19וואקסין?

לויט די  ,CDCזאלן מענטשן וואס זענען מעסיג צו ערנסט אימיונא-קאמפראמייזד באקומען נאך א דאזע פון די COVID-19
וואקסין .מענטשן מיט מעסיגע צו ערנסטע באגרעניצטע אימיון סיסטעמען זענען ספעציעל אין ריזיקע פון  ,COVID-19און קענען
מעגליך נישט אויפבויען די זעלבע שטאפל פון אימיוניטי צו די צוויי-דאזע וואקסין סעריע אין פארגלייך צו מענטשן וואס זענען נישט
אימיונא-קאמפראמייזד .די צוגעקומענע דאזע איז געמאכט צו פארבעסערן אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן'ס רעאקציע צו זייער
ערשטע וואקסין סעריע.
נאך א דאזע פון א  mRNA COVID-19וואקסין (כאטש  28טעג נאכפאלגנדיג די לעצטע דאזע פון די ערשטע  COVID-19וואקסין
סעריע) זאל ווערן גענומען אין באטראכט פאר מענטשן מיט מעסיגע צו שטארקע אימיון קאמפראמייז צוליב א מעדיצינישע
אומשטאנד אדער ווייל זיי באקומען אימיונא-סאפרעסיוו מעדיצינען אדער באהאנדלונגען .די אומשטענדן און באהאנדלונגען
רעכענען אריין אבער זענען נישט באגרעניצט צו:
 אקטיווע באהאנדלונג פאר שטארקע געוואוקס און העמאטאלאגישע מאליגנאנסיס
 באקומען א גלידער טראנספלאנט און נעמען אימיונא-סאפרעסיוו טעראפי

 באקומען א -CAR-Tסעל אדער העמאטאפאועטישע סטעם סעל טראנספלאנט (דערין  2יאר פונעם טראנספלאנט אדער
נעמען אימיונא-סאפרעסיוו טעראפי)
 מעסיגע אדער שטארקע פריימערי אימיונא-דעפישיענסי (צ.ב ,.דידזשארדזש ( )DiGeorgeסינדראם ,וויסקאט-אלדריק
( )Wiskott-Aldrichסינדראם)
 פארגעשריטענע אדער נישט-באהאנדלטע  HIVאינפעקציע
 אקטיווע באהאנדלונגע מיט הויכע-דאזע קארטיקאסטעראודס (ד.מ mg20≥ .פרעדניסאן אדער אייניג יעדן טאג),
אלקילעיטינג אגענטן ,אנטימעטאבאלייטס ,טראנספלאנט-פארבינדענע אימיונא-סאפרעסיוו דראגס ,קענסער
קימאטעראפעישע אגענטן קלאסיפיצירט אלס שטארקע אימיונא-סאפרעסיוו ,געוואוקס-נעקראסיס ( )TNFבלאקערס ,און
אנדערע ביאלאגישע אגענטן וועלכע זענען אימיונא-סאפרעסיוו אדער אימיונא-מאדולאטארי.
פאקטארן צו באטראכטן ביים אפשאצן די אלגעמיינע שטאפל פון אימיון מעגליכקייט אין א פאציענט רעכנט אריין שטארקייט פונעם
קראנקייט ,לענג ,קלינישע סטאביליטעט ,פראבלעמען ,נאך מעדיצינישע אומשטענדן ,און סיי וועלכע אנדערע באהאנדלונג וואס קען
זיין אימיון-סאפרעסיוו.
מענטשן זאלן רעדן מיט זייער העלטקעיר פראוויידער איבער זייער מעדיצינישע פראבלעם ,און אויב עס איז פאסיג פאר זיי צו
באקומען נאך א דאזע.
אויב איך בין אימיונא-קאמפראמייזד ,ווען זאל איך באקומען נאך א דאזע?
 CDCרעקאמענדירט אז מענטשן מיט מעסיגע צו ערנסטע קאמפראמייזד אימיון סיסטעמען זאלן באקומען נאך א דאזע פון
 mRNA COVID-19וואקסין כאטש  28טעג נאך א צווייטער דאזע פון  Pfizer-BioNTech COVID-19וואקסין אדער Moderna
 COVID-19וואקסין.
אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן זאלן פרעגן זייער דאקטוירים וועגן די פאסיגקייט און צייט צו באקומען נאך א דאזע פון COVID-
 19וואקסין .די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט מוטיגט אויך דאקטוירים צו זיך ערשט פארבינדן מיט זייער אימיונא-
קאמפראמייזד פאציענטן צו אדורכרעדן די בענעפיטן פון באקומען נאך א דאזע.
פארוואס דארפן אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן נאך א דאזע פון די וואקסין?
לויט די  ,CDCזענען מענטשן וואס זענען מעסיג צו ערנסט אימיונא-קאמפראמייזד בערך  3פראצענט פון די ערוואקסענע
באפעלקערונג און זענען ספעציעל אין ריזיקע פון  COVID-19וויבאלד זיי זענען אין א גרעסערע ריזיקע פון ערנסטע ,לאנגע
קראנקהייט.
שטודיעס צייגן אז געוויסע אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן בויען נישט אלעמאל אויף די זעלבע שטאפל פון אימיוניטי נאך א וואקסין
די וועג וואס נישט אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן טוען ,און קענען בענעפיטן פון נאך א דאזע צו פארזיכערן באדייטנדע שוץ קעגן
 .COVID-19אין קליינע שטודיעס ,האבן גענצליך וואקסינירטע אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן אויפגענומען א גרויסע טייל פון
האספיטאליזירטע" דורכברוך קעיסעס ",און האבן ענדערש געקענט פאראורזאכן צו איבערגעבן די ווירוס צו הויזגעזונד קאנטאקטן.
קען איך נעמען פון אנדערע וואקסינען פאר מיין צוגעקומענע דאזע? צום ביישפיל ,אויב איך האבן באקומען די
 Pfizer-BioNTechפאר מיין ערשטע וואקסין סעריע ,קען איך באקומען 'Modernaס  COVID-19וואקסין פאר מיין
צוגעקומענע דאזע?
פאר מענטשן וואס האבן באקומען אדער  Pfizer-BioNTechאדער 'Modernaס  COVID-19וואקסין סעריע ,זאל א דריטע דאזע
פון די זעלבע  mRNAווערן גענוצט .א מענטש זאל נישט באקומען מער ווי דריי  RNAוואקסין דאזעס .אויב די  mRNAוואקסין
פראדוקט וואס איז געגעבן געווארן פאר די ערשטע צוויי דאזעס איז נישט אוועילעבל אדער אומבאקאנט ,קען מען געבן סיי וועלכע
פון די  mRNA COVID-19וואקסין פראדוקט.
וואס זאלן אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן וואס האבן באקומען די  J&J/Janssenוואקסין טון?
די 'FDAס לעצטע  EUAפאררעכטונג גייט נאר ארויף אויף  mRNA COVID-19וואקסינען ,ווי אויך די 'CDCס רעקאמענדאציע.
די אינפארמאציע האט געוויזן אז אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן וואס האבן נידריגע אדער קיין שוץ נאכפאלגנדיג צוויי דאזעס פון
 mRNA COVID-19וואקסינען קענען האבן א בעסערע רעאקציע נאך א צוגעקומענע דאזע פון די זעלבע וואקסין .עס איז נישט דא
גענוג אינפארמאציע אין דעם צייט צו באשטימען אויב אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן וואס באקומען די Johnson & Johnson’s
 Janssen COVID-19וואקסין האבן אויך א פארבעסערטע אנטיבאדי רעאקציע נאך א צוגעקומענע דאזע פון די זעלבע וואקסין.
וואס זענען די בענעפיטן פון מענטשן באקומען א צוגעקומענע וואקסין דאזע?
א צוגעקומענע דאזע קען פארמיידן ערנסטע און מעגליכע לעבנס-געפארפולע  COVID-19אין מענטשן וואס האבן מעגליך נישט
רעאגירט צו זייער ערשטע וואקסין סעריע .אין אנגייענדע קלינישע פרואוון ,האבן די  mRNA COVID-19וואקסינען (Pfizer-
 BioNTechאדער  )Modernaזיך אויפגעוויזן צו פארמיידן  COVID-19נאכפאלגנדיג די צוויי-דאזע סעריע .באגרעניצטע
אינפארמאציע צייגט אז אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן וואס האבן נידריגע אדער בכלל נישט קיין שוץ נאכפאלגנדיג צוויי דאזעס
פון  mRNAוואקסינען קענען האבן א בעסערע רעאקציע נאך א צוגעקומענע דאזע פון די זעלבע וואקסין.

וואס זענען די ריזיקעס פון וואקסינירטע מענטשן מיט א צוגעקומענע דאזע?
עס איז דא באגרעניצטע אינפארמאציע איבער די ריזיקעס פון באקומען א צוגעקומענע דאזע פון וואקסין ,און די זיכערקייט,
שטארקייט ,און בענעפיטן פון צוגעקומענע דאזעס פון  COVID-19וואקסין אין אימיונא-קאמפראמייזד מענטשן זעצט פאר צו ווערן
נאכגעפארשט .ביז אהער ,זענען די רעאקציעס באריכטעט נאך די דריטע  mRNAדאזע געווען ענליך צו די פון די צוויי-דאזע
סעריע :מידקייט און ווייטאג ביים איינשפריץ ארט זענען געווען די מערסט באקאנטע זייטיגע אפעקטן באריכטעט ,און איבעראל,
זענען מערסטנס סימפטאמען געווען לייכט צו מעסיג.
אבער ,אזויווי ביים צוויי-דאזע סעריע ,זענען ערנסטע זייטיגע אפעקטן זעלטן ,אבער קענען פאסירן.

באווייז פון בוסטער און צוגעקומענע דאזע
וויאזוי קען איך ערווארטן צו באקומען באווייז פון מיין  COVID-19בוסטער דאזע און/אדער מיין צוגעקומענע
דאזע?

איר זאלט ערווארטן צו באקומען באווייז פון אייער בוסטער דאזע אויף אייער אריגינעלע  CDC COVID-19וואקסין קארטל .אויב
איר האט פארלוירן אייער אריגינעלע וואקסין קארטל ,ביטע פארבינדט זיך מיט אייער העלטקעיר פראוויידער צו באקומען א קאפיע
פון אייער אימיוניזאציע רעקארד .ניו יארק סטעיט קען נישט ערזעצן פארלוירענע וואקסין קארטלעך וויבאלד זיי ווערן ארויסגעגעבן
דורך די .CDC
דארף איך מיין  COVID-19בוסטער און/אדער מיין צוגעקומענע דאזע צו זיין גערעכנט "גענצליך וואקסינירט" פאר באווייז
פון ביזנעס און וועניו איינטריט ,וואו שייך?
ניין .אין דעם צייט ,זענען ניו יארקער גערעכנט אלס גענצליך וואקסינירט צוויי וואכן נאכדעם וואס זיי האבן געענדיגט זייער ערשטע
וואקסין סעריע  -אדער צוויי וואכן נאך זייער צווייטע דאזע אין א צוויי-איינשפריץ סעריע אזויווי די  Pfizer-BioNTechאדער
 Modernaוואקסינען ,אדער צוויי וואכן נאך אן איינצלנע-דאזע וואקסין ,אזויווי די  J&J/Janssenוואקסין.

