קאָ וויד 19-וואַ קסין פראדוקציע און נאכפאלגונג
די קאָ וויד 19-וואַ קסינען זענען זיכער און ווירקזאם .צענדליגע יארן פון פארשונג וואס איז געמאכט געווארן פאר אנדערע וואַ קסינען האבן געהאלפן וויסנשאפטלער שנעל אהערצושטעלן
די קאָ וויד 19-וואַ קסינען .פארשער האבן דערנאך פארזיכטיג אויספרובירט די וואַ קסינען מיט שטודיעס וועלכע ווערן גערופן קלינישע פראבעס ,נישט אויסלאזנדיג קיין שום שטאפל פון
די זיכערהייט פראבעס .יעדע וואַ קסין גייט אריבער עטליכע שטאפלען פון קלינישע פראבעס.
קלינישע פראבעס ווערן נאכגעקוקט פון די נאענט דורך די פאראייניגטע שטאטן עסן און דראָ ג אדמיניסטראציע ( )U.S. Food and Drug Administration, FDAאון דורך א זיכערהייט
נאכפאלגונג וועד — א זעלבסטשטענדיגע גרופע וואס העלפט זיכער מאכן די זיכערהייט פון די אנטיילנעמער און אזוי אויך די אויסגעהאלטנקייט און גענצליכקייט פון די אינפארמאציע
וואס ווערט געזאמלט .א זיכערהייט נאכפאלגונג וועד קען רעקאמענדירן צו אפשטעלן צייטווייליג אדער אינגאנצן א שטודיע אויב עס איז באזארגט איבער די זיכערהייט.

וואַ קסין
פראדוקציע

• וויסנשאפטלער שטודירן די
ווירוס אדער באקטעריע
קעגן וועלכע זיי ווילן מאכן
א וואַ קסין.
• וואַ קסינען ווערן געמאכט
און אויספרובירט אין
לאבארעטאריעס און
אויף חיות.
• אויב א וואַ קסין זעהט אויס צו
זיין זיכער און צו ארויסברענגען
א רעאקציע פון די אימיון
סיסטעם ,קען עס גענומען
ווערן צו די ערשטע שטאפל
קלינישע פראבעס.

1

ערשטע שטאפל
קלינישע פראבעס

• די וואַ קסין ווערט אויספרובירט
אויף א קליינע גרופע פון צווישן
 20און  100מענטשן.
• פארשער קוקן נאך די וואַ קסין צו
זעהן אויב עס:
√ איז זיכער
√ ברענגט ארויס א רעאקציע פון
די אימיו ּן סיסטעם
√ איז גורם זייטיגע ווירקונגען
(סייד עפעקטס)
• אויב א וואַ קסין זעהט אויס צו זיין
זיכער און צו ארויסברענגען א
רעאקציע פון די אימיון סיסטעם,
קען עס גענומען ווערן צו די
קומענדיגע שטאפל.

2

צווייטע שטאפל
קלינישע פראבעס

• די וואַ קסין ווערט אויספרובירט
אויף עטליכע הונדערט
מענטשן פון פארשידענע
עלטער ,געזונטהייט צושטאנד,
ראסע און אפשטאם.
• פארשער קוקן נאך:
√ אויב די וואַ קסין איז גורם
סיי וועלכע ערנסטע זייטיגע
ווירקונגען (סייד עפעקטס)
√ וויאזוי די אימיון סיסטעם
פון די אנטיילנעמער רעאגירט
צו די וואַ קסין
√ אויב אנדערע דאזעס זענען
מער זיכער אדער ווירקזאם
• אויב א וואַ קסין זעהט אויס צו זיין
זיכער און צו ארויסברענגען א
רעאקציע פון די אימיון סיסטעם
ביי די מענטשן וועלכע באקומען
עס ,קען עס גענומען ווערן צו די
קומענדיגע שטאפל.

3

דריטע שטאפל
קלינישע פראבעס

• די וואַ קסין ווערט אויספרובירט
אויף טויזנטע מענטשן.
• טייל אנטיילנעמער באקומען די
וואַ קסין און אנדערע באקומען א
ּפלאצעבו (א שעדלאזע מאטעריאל
וואס האט נישט קיינע אקטיווע
באשטאנדטיילן).
• פארשער קוקן נאך:
√ די אנטיילנעמער וועלכע
האבן באקומען די וואַ קסין אין
פארגלייך צו די אנטיילנעמער
וועלכע האבן באקומען די
ּפלאצעבו (צום ביישפיל ,וויפיל
מענטשן אין יעדע גרופע
באקומען די קראנקייט קעגן
וועלכע די וואַ קסין איז געמאכט
געווארן צו באשיצן)
√ אויב די וואַ קסין איז זיכער
און ווירקזאם.

Yiddish

וואַ קסין ערלויבעניש
אדער באשטעטיגונג

אנגייענדע נאכפאלגונג

די פאבריצירער קען אריינגעבן די וואַ קסין צו
די  FDAצו באקומען אן עמערדזשענסי באנוץ
ערלויבעניש (emergency use authorization,
 )EUAאדער באשטעטיגונג (לייסענס).

זיכערהייט שטודיעס גייען אן אפילו נאך די וואַ קסינען ווערן ערלויבט פאר באנוץ אדער באשטעטיגט און נאך זיי
ווערן שוין גענוצט .די שטודיעס קענען נאכקוקן גאר זעלטענע אומגעוואונטשענע געשעענישן .אויב עס ווערט
געטראפן א קשר צווישן א מעגליכע זייטיגע ווירקונג (סייד עפעקט) און א וואַ קסין ,טוהען די פובליק געזונטהייט
אינסטאנצן באשטימען אויב די בענעפיטן פון די וואַ קסינען וועגן נאכאלץ איבער די סכנות .צומאל פעלט אויס
צו טוישן די וואַ קסין רעקאמענדאציעס.

אין אן עמערדזשענסי צושטאנד אזוי ווי די
קאָ וויד 19-מגיפה ,קען די  FDAארויסגעבן
אן  EUAפאר וואַ קסינען .אן  EUAערלויבט
א וואַ קסין גענוצט צו ווערן צו פארמיידן
קראנקייט וואס האט א לעבנס־געפאר אויב
עס זענען נישטא קיינע אנדערע וואַ קסינען
אדער מעדיצינען דערקעגן .אלע וואַ קסינען
פאר וועלכע עס ווערט ארויסגעגעבן אן EUA
מוזן אריבערגיין די זעלבע קלינישע פראבעס
ווי באשטעטיגטע וואַ קסינען .די  FDAגיבט נאר
ארויס אן  EUAפאר וואַ קסינען אויב די ציפערן
ווייזן אז די באקאנטע און מעגליכע בענעפיטן
פון וואַ קסינאציע וועגן איבער די באקאנטע און
מעגליכע סכנות .פאבריצירער וועלכע באקומען
אפלייען
אן  EUAווערן דערנאך ערווארטעט צו ּ
פאר א לייסענס נאך זיי פאלגן נאך די שטודיע
אנטיילנעמער פאר א לענגערע תקופה.

די אדווייזארי קאמיטע אויף אימיוניזאציע כללים (– )Advisory Committee on Immunization Practices
א גרופע פון מעדיצינישע און פובליק געזונטהייט עקספערטן – נוצט ציפערן פון די וואַ קסין זיכערהייט און
ווירקזאמקייט ארויסצוגעבן אדער צו טוישן וואַ קסין רעקאמענדאציעס לויט ווי עס פעלט זיך אויס .צווישן די
סיסטעמען וועלכע ווערן גענוצט צו נאכקוקן וואַ קסין זיכערהייט געפונען זיך:
	√( Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERSוואַ קסין אומגעוואונטשענע געשעעניש
באריכטונג סיסטעם) ,די פאראייניגטע שטאטן'ס פריע ווארענונג סיסטעם וואס זאמלט באריכטן איבער
מעגליכע געזונטהייט פראבלעמען נאך וואַ קסינאציע .אויב א מעגליכע פראבלעם ווערט געפונען וועלן
די  FDAאון צענטער פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג (Centers for Disease Control and
 )Prevention, CDCאריינקוקן דערין.
	√( Vaccine Safety Datalinkוואַ קסין זיכערהייט דאטאלינק) ,א נעטווארק פון אכט אנגעפירטע קעיר
ארגאניזאציעס אין די פאראייניגטע שטאטן מיט מער פון  24מיליאן מענטשן .עס ווערט גענוצט צו זעהן
אויב מעגליכע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) וואס זענען אויפגעכאפט געווארן דורך  VAERSקומען
טאקע צוליב די וואַ קסין.
	√( Post-Licensure Rapid Immunization Safety Monitoringנאך־די־לייסענס שנעלע אימיוניזאציע
זיכערהייט אויפזיכט) ,וועלכע קען נאכקוקן אינפארמאציע פון געזונטהייט אינשורענס פלענער און
אימיוניזאציע רעגיסטרארן צו טרעפן זעלטענע געזונטהייט געשעענישן.
	√( Clinical Immunization Safety Assessment Projectקלינישע אימיוניזאציע זיכערהייט
אפשאצונג פראיעקט) פירט דורך שטודיעס צו לערנען איבער וואַ קסין זיכערהייט און עס העלפט
דאקטוירים וועלכע האבן פראגן איבער די וואַ קסין זיכערהייט פאר ספעציפישע פאציענטן.
די פעדעראלע רעגירונג טוט אונטערנעמען באזונדערע שריט צו נאכפאלגן די קאָ וויד 19-וואַ קסינען .צום ביישפיל,
עפ גיבט זיי אינפארמאציע איבער זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) פון מענטשן וואס זענען
די 'CDCס ּ v-safe
וואַ קסינירט געווארן .מיליאנען מענטשן האבן זיך רעגיסטרירט אויף  ,v-safeאון זיי גיבן איבער אינפארמאציע איבער
זייער ערפארונג מיט די וואַ קסינאציע.

פאר מער אינפארמאציע ,באזוכט .nyc.gov/covidvaccine
דעפאַ רטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאָ מענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך.
די  NYCהעלט
ּ
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