וויאזוי קען איך געוואר ווערן מער
אינפארמאציע?

באשיצט אייך ,אייער
פאמיליע ,און אייער
בעיבי:

רעדט צו אייער העלט קעיר פראוויידער אויב איר
האט פראגעס.
רופט אייער לאקאלע אדער סטעיט העלט
דעפארטמענט.
באזוכט די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו
העלט ( )NYSDOHוועבסייט ביי
coronavirus.health.ny.gov/
pregnancy-covid-19
באזוכט די צענטערס פאר דעזיעז קאנטראל און
פארמיידונג ( )CDCוועבסייט
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
vaccines/recommendations/
pregnancy.html



באשיצט אייך,
אייער פאמיליע,
און אייער בעיבי:

באקומט די
COVID-19
וואקסין!

באקומט די
COVID-19
וואקסין!

באזוכט די מאמעצובעיבי וועבסייט ביי
mothertobaby.org/pregnancybreastfeeding-exposures/covid-19/

coronavirus.health.ny.gov/
pregnancy-covid-19
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וואס נאך זאל איך וויסן?

ווער זאל זיך וואקסינירן?
שטודיעס צייגן אז די  COVID-19וואקסין
איז פארזיכערט בעפאר ,דורכאויס ,און נאך
שוואנגערשאפט .אויב איר טראכט וועגן ווערן
שוואנגערדיג ,איר פרובירט צו ווערן שוואנגערדיג,
איר זענט שוואנגערדיג אדער איר האט א
קינד וואס זייגט ,נעמט יעצט די וואקסין! דאס
ווערט רעקאמענדירט דורך די ניו יארק סטעיט
דעפארטמענט אוו העלט ,די צענטערן פאר דעזיעז
קאנטראל און פארמיידונג ,די אמעריקען קאלעדזש
אוו אבסטעטרישנס און גינעקאלאגיסטן ,און די
סאסייעטי פאר מאטערנאל-פעטאל מעדעצין.

איר דארפט נישט נעמען א טעסט צו זען אויב איר
זענט שוואנגערדיג פארן נעמען א COVID-19
וואקסין.
איר קענט ווייטער לאזן אייער קינד זייגן ווען
איר זענט וואקסינירט .די וואקסין וועט נישט
שעדיגן אייער בעיבי .אויב איר ווערט וואקסינירט,
קענט איר פארמינערן אייער בעיבי'ס ריזיקע
פון באקומען  .COVID-19איר פירט אריבער
באשיצנדע אנטיבאדיס צו אייער בעיבי דורך
אייער קערפער און מילך.
שוואנגערדיגע מענטשן קענען באקומען די
 COVID-19וואקסין סיי וואו עס איז אוועילעבל.

פארוואס זאל איך ווערן וואקסינירט?
אויב איר זענט שוואנגערדיג ,האט איר א
גרעסערע ריזיקע פאר ערנסטע קרענק,
שוואנגערשאפט קאמפליקאציע ,און טויט פון
 COVID-19פון אנדערע מענטשן וועלכע זענען
נישט שוואנגערדיג.
 COVID-19וואקסינען פאראורזאכן נישט קיין
אינפעקציעס ,אריינגערעכנט אין שוואנגערדיגע
מענטשן אדער בעיביס.
שוואנגערדיגע מענטשן וואס באקומען די
 COVID-19וואקסין האבן נישט א העכערע
ריזיקע פון שוואנגערשאפט פארלוסט
(מיסקערידזש) אדער אנדערע פראבלעמען מיט
שוואנגערשאפט.
 COVID-19וואקסינען צייגן נישט קיין
שום אפעקט אויף די מעגליכקייט פון ווערן
שוואנגערדיג ,אפילו צווישן מענטשן וואס גייען
דורך פערטיליטי טריעטמענטס.
שטודיעס האבן נישט צוזאמגעשטעלט
 COVID-19וואקסינען מיט פראבלעמען
פארבינדן צו שוואנגערשאפט ,מאנאטליכע
פעריאדן ,ערעקטעל אויפפירונג ,ספערם
קוואליטעט ,אדער קינדערלאזיגקייט.

