
 19-וואקסין קעגן קאוויד

 

וועלכע ווערן פארטיילט אין קאנאדא זענען סיי פארזיכערט און סיי ווירקזאם, זיי   19-אלע וואקסינען קעגן קאוויד

זענען געווארן באשטעטיגט דורך א קאמיטע פון עקספערטן צוזאמגעשטעלט פון פארלעסליכע סייענטיסטן און  

ווי אלע אנדערע   דאקטורים. די וואקסינען זענען אויסגעשטעלט צו די זעלבע קוואליטעט און זיכערהייט סטאנדארטן

 וואקסינען וועלכע ווערן באניצט אין קאנאדא. 

 סיי קאנאדא און סיי קוויבעק פארמאגן גרונטליכע איבערזוכט סיסטעמען איבער די וואקסינען. 

 

 פארוואס זאל איך זיך וואקסינירן? 

ן איבערגעוויזן וועלכע זענען באשטעטיגט געווארן דורך העלט קאנאדא זענע 19-אלע וואקסינען קעגן קאוויד

ט ווי אויך העלפגעווארן אז זיי האלטן צוריק די ערנסטע פארעמען פון די מחלה און די ריזיקע פון קאמפליקאציעס. 

עס רעדוצירן די האספיטאליזאציע און טויט ראטע, און די אויסשפרייטונג פון די ווירוס צווישן מענטשן. אונזער ציל 

לעבנסשטייגער. אין צוגאב דערצו, אלגעמיינע   –אדער כמעט נארמאלע  –רמאלע איז צו קענען צוריקגיין צו די נא

 וואקסינאציעס וועט העלפן אנהאלטן אונזער העלט קעיר סיסטעם צו קענען פונקציאנירן געהעריג. 

 

 ווער איז אין געפאר? 

שטארבן פון  עלטערע פערזאנען פארמאגן סאך א א שטערקערע ריזיקע פון אנטוויקלען קאמפליקאציעס און 

. מאנטשן מיט כראנישע מחלות וועלכע קומען אין בארירונג אפט מיט אינפעקטירטע מענטשן אדער  19-קאוויד

וועלכע האבן א שוואכע אימיון סיסטעם זענען אויך איינגעשטעלט, אבער עלטער בלייבט נאכאלץ די הויפט ריזיקע  

 אורזאך.

 

ל. קען איך ווערן וואקסינירט צום ערשט, אפגעזעהן פון מיין  ווען מען וואקסינירט, איך ארבעט אין א שפיטא 

 עלטער? 

יא. אויב גיבט איר זיך אפ מיט פאציענטן דירעקט, פארמאגט איר א הויכע ריזיקע צו ווערן אנגעשטעקט מיט  

טס  . באזונדערע שריט זענען אונטערגענומען געווארן צו האבן וואקסינען אוועילעבל  ביי אייער ארבע19-קאוויד

פלאץ. וואקסינען איז שטארק רעקאמאנדירט, עס קען אייך באשיצן פון מעגליכע קאמפליקאציעס, אין די זעלבע 

 צייט וואס עס באשיצט אייערע פאציענטן און פאמיליע מיטגלידער. 

 

 ווי קען מען זיך וואקסינירן? 

מענטשן אין די הויכע פריאריטעט גרופעס ווערן געמוטיגט צו מאכן א אפוינטמענט אנליין צו ווערן וואקסינירט ביי א 

. וואקסינס זענען אומזיסט און  Québec.ca/vaccinCOVIDוואקסינאציע צענטער נאנט צו זייער היים, דורך גיין צו 

ווערן בלויז דורכגעפירט דורך די קוויבעק אימיוניזאציע פראגראם. מען קען נישט קויפן קיין וואקסינען דאזעס אין די  

 פריוואטע מארקעט. 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/


נעט, אדער עס איז נישט פארהאן קיין וואקסינאציע  עס קומט מיר אן שווער זיך צו באנוצן מיט די אינטער

 צענטערן אין מיין געגנט אין די קומענדיגע וואכן. 

און מען וועט אייך ארויסהעלפן. איר קענט אויך רופן אייער עריע קאוד נאכגעפאלגט מיט  1-877-644-4545רופט 

 צוצוקומען צו די טעלעפאן הילף ליניע.  644-4545

 

 ויי? איין דאזע אדער צו 

, 19-שטודיעס האבן געוויזן אז אפילו איין דאזע איז אפעקטיוו אין רעדוצירן די מער ערנסטע סארטן פון קאוויד

, דורכאויס אייער  אפילו אין עלטערע מענטשן. א צווייטע דאזע איז אפעקטיוו צו באקומען די בעסטע באשיצונג

וועט מען אייך מאכן אן אפוינטמענט פאר זעכצן וואכן ערשטע אפוינטמענט צו באקומען אייער ערשטע דאזע 

שפעטער צו באקומען די צווייטע דאזע, איינמאל איר זענט וואקסינירט וועט איר באקומען א דאקומענט וועלכע  

 באשטעטיגט אז איר זענט וואקסינירט. 

אקסינירט קעגן די וויירוס  בעפארן ווערן וו 19-פאר מענטשן וועלכע זענען שוין געווען אנגעשטעקט מיט קאוויד

פעהלט בלויז אויס צו באקומען איין דאזע. היות די אינפעקציע אליינס ברענגט א אויטאמאטישע רעאקציע פונעם 

קערפערס אימיון סיסטעם פונקט ווי די ערשטע וואקסין דאזע. דעריבער האט די ערשטע דאזע ביי עמיצער וואס  

די זעלבע אפעקט וואס די צווייטע דאזע האט ביי מענטשן וואס זענען  19-דאיז שוין געווען אנגעשטעקט מיט קאווי 

קיינמאל נישט געווארן אנגעשטעקט. נעמט אבער אין באטראכט אז עס איז בכלל נישט שעדליך צו באקומען צוויי 

 .19-דאזעס אפילו איר זענט שוין אמאל געווען אנגעשטעקט מיט קאוויד

 

 סקע אדער זיין פיזיש אפגעזונדערט נאכן זיין וואקסיאנירט? מען קען אויפהערן טראגן א מא

עס נעמט צום ווייניגסטנס פערצן טעג פאר די וואקסין צו ארבעטן אפעקטיוו. עס וועט געדויערן אסאך חדשים ביז א  

ר פון  באדייטנדע טייל פון די פאפולאציע איז פולקאם באשיצט דורך די וואקסין. די שטיין אפגעזונדערט צוויי מעטע

אנדערע, אנטאן א מאסקע אדער אנדערע פנים צודעק, וואשן די הענט אפט זענען געוואוינהייטן וועלכע איז ווערט  

און די פארשפרייטונג פון די וויירוס וועט זיין  אנצוהאלטן. ווען א מערהייט פון די באפעלקערונג וועט זיין וואקסינירט

 קאנטראלירט וועט די רעגירונג פארשטעלן נייע מיטלען. 

 

 מען קען זיך אויסקלייבן וועלכע וואקסין צו באקומען? 

ועט ווערן באשלאסן לויט וועלכע דאזעס עס איז ו דאסניין. מען נישט אויסקלייבן די וואקסין וואס איר באקומט: 

בל. אלע אוועילעבל וואקסינען שטעלן צו אריבער אכציג פראצענט באשיצונג אנטקעגן די מערסט ערנסטע  אוועילע

צייט. ווען עס   האלט עס צוריק האספיטאליזאציעס און טויט פעלער אין די זעלבע עריבערד 19-אפעקטס פון קאוויד

ואקסינירט מיט די ערשטע וואקסין וואס איז קומט אייער רייע זיך צו וואקסינירן איז וויכטיג פאר אייך צו זיין ו

אוועילעבל אין אייער וואקסינאציע צענטער. אויב האט איר סיי וועלכע פראגעס און זארגן איבער די וואסין וואס מען 

שלאגט אייך פאר, רעדט עס איבער מיט דעם העלטקעיר פראפעסיאנאל וועלכע  איז פאראנטווארטליך איבער  

וען איר קומט אן צו די וואקסינאציע צענטער. איר וועט דאן קענען מאכן א אינפארמירטע  אייער באהאנדלונג ו

 באשלוס.

 

 

 



איך האב נישט קיין קוויבעק העלט אינשורענס קארטל ..]איך בין נישט קיין פערמאנאנט רעזידענט[.. קען איך  

 באקומען די וואקסין? 

אהערגעשטעלט צו באשיצן די גאנצע  טהייט פונעם פאלקיא. היות די וואקסינאציע איז א שריט פאר די געזונ

צייכענען די ליניע  אנבאפעלקערונג פון קוויבעק. די אנליין פראגע בויגן אנערקענט אזא סיטואציע און איר קענט 

אדער רינגל אז איר פארמאגט נישט א קוויבעק העלט אינשורענס קארטל. איר מוזט אריינשרייבן אייער 

ר מאמע'ס ערשטע און לעצטע נאמען, און אויב מעגליך אייער אינפארמאציע ווי מען קען זיך געבורטסטאג, אייע

אייער אימיגראציע סטאטוס מאכט נישט אויס ווען עס  פארבינדן מיט אייך צו באקומען אייער צווייטע דאזע. 

ישט צוריק צו רופן די פריער  . אויב מאכט זיך שוועריגקייטן, האלט אייך נקומט צו אייער רעכט צו זיין וואקסינירט

 דערמאנטע קאוויד אינפארמאציע ליניע.

 

, אבער עס רעדוצירט  19-געדענקט: די וואקסין באשיצט טאקע נישט הונדערט פראצענט אקעגן קאוויד

שטארק די סימפטאמען און האלט צוריק מעדיצינישע קאמפליקאציעס וועלכע זענען פארבינדן מיטן וויירוס.  

צו באשיצן זיך זעלבסט, ווי אויך צו באשיצן אונזער פאמיליע מיטגלידער, געמיינדע  ר אחריות עס איז אונזע

 מיטגלידער, און ארבעט געזעלשאפט. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


