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טראגעדיג אדער זײגן אצינד זײער קינד 

די קאראנאװירוס װאקצין האט געהאט 
א סך טעסטן כדי צו מאכן זיכער אז עס 

איז נישט שעדליך. 

די קאראנאװירוס װאקצין װערט געגעבן 
אין צװײ אײנשפריצן. אױב איר האט 

געהאט די ערשטע אײנשפריץ אײדער 
איר זענט טראגעדיג געװארן, קענט 
איר יא האבן די צװײטע אײנשפריץ, 

אױב איר האט נישט געהאט קײן 
ערנסטע בײ־עפעקטן נאך די ערשטע 

אײנשפריץ. 

אױב איר זענט טראגעדיג, דארפט איר 
האבן צװײ דאזעס פון קאראנאװירוס 

װאקצין כדי צו באשיצן זיך אלײן 
און אײער נאך נישט געבױרן קינד. 
די װאקצינען קענען נישט געבן די 
קאראנאװירוס אינפעקציע צו אײך 

אדער אײער נאך נישט געבױרן קינד.

 Moderna און Pfizer די
קאראנאװירוס װאקצינען זענען בעסער 

פאר טראגעדיגע פרױען. אױב איר 
האט געהאט אײער ערשטע דאזע 

מיט As trazeneca, קענט איר עס 
האבן פאר אײער צװײטע דאזע, אבער 

רעדט קודם מיט אײער דאקטאר אדער 
שװעסטער װעגן די סכנה פון בלוט 

.)blood clots( קלאטס



זײגן איז גאר גוט פאר אײך און אײער 
קינד. 

מומחים אױף דעם צוזאמגעשטעלטן 
קאמיטעט איבער װאקצינאציע און 

אימוניזאציע )JCVI( זאגן אז מען קען 
האבן די װאקצין װען מען זײגט. 

די װעלטליכע געזונט ארגאניזאציע 
)WHO( שטימט אױך צו אז פרױען 

װאס זײגן קענען יא האבן די װאקצין.

אױב אײער בעיבי איז שױן געבױרן 
געװארן, זאלט איר האבן אײערע 

װאקצינען װי אמשנעלסטן. 

עס איז פארזיכערט פאר אײך 
טרעגעדיג צו װערן נאכדעם װאס איר 

האט געהאט די װאקצינען.

װאקצינאציע העלפט צו באשיצן די שװאכסטע. 
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