
דאס זענען די מערסט באקאנטע אלגעמיינע וואקסין זייטיגע ווירקונגען ביי 
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וואס צו ערווארטן נאך אייער קינד'ס 
COVID-19 וואקסין (6 מאנאטן - 4 יאר)

מאכן קינדער וואקסינירט קעגן COVID-19 קען זיי האלטן:
.COVID-19 באשיצט פון באקומען  •

.COVID-19 באשיצט פון ווערן זייער קראנק אויב זיי באקומען יא  •

פארזיכערט ווען זיי גייען אין שולע אדער דעיקעיר.  •

פארזיכערט ווען זיי האלטן מיט ספארטס, פלעידעיטס, און אנדערע גרופע אקטיוויטעטן.  •

אלגעמיינע אינפארמאציע
נאך די COVID-19 וואקסין, וועט אייער קינד'ס קערפער אנהויבן מאכן אנטיבאדיס און צוגרייטן זייער קערפער אויף 

אנדערע וועגן זיי צו באשיצן אנטקעגן די COVID-19 ווירוס. דאס ווערט אנגערופן אן אימיון רעאקציע. די וואקסין 
טוט נישט אנטהאלטן די ווירוס וואס פאראורזאכט COVID-19 אנטצינדונג.

אזויווי אנדערע קינדער וואקסינען, וועלן מערסטנס קינדער שפירן פיין נאכן באקומען די COVID-19 וואקסין. אפאר 
קענען שפירן אביסל "נישט גוט." דאס איז געווענדליך א צייכן אז די וואקסין הויבט אן ארבעטן.

 

וואס צו טון נאך די איינשפריץ
 COVID-19 מאכט זיכער צו געבן פאר אייער קינד אסאך ליבשאפט און אויפמערקזאמקייט נאכפאלגנדיג זייער
וואקסין. די מערסטע זייטיגע ווירקונגען פון וואקסינען זענען געווענליך מילד און קורץ. אויב אייער קינד האט יא 

זייטיגע ווירקונגען, זענען דא זאכן וואס איר קענט טוהן זיי צו מאכן שפירן בעסער. 
אויב די איינשפריץ ארט טוט וויי נאכן באקומען דעם איינשפריץ:

לייגט א קאלטע-פעקל איינגעוויקלט אין א האנטוך אדער פייכטע וואשטוך אויף די ווייטאגליכע ארט פאר ביז   •
20 מינוט, אדער ווי נויטיג.

מוטיגט זיי צו רוקן זייער ארעם אדער פיס צו העלפן קעגן די ווייטאג און געשווילעכטס. פאר בעיביס, קענט איר   •
איידעלערהייט רוקן זייער פיס פאר זיי.

איבער
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גיבט זיי א נישט-אספירין ווייטאג מעדיצין, אזויווי ווי איביופראפען אדער אסיטעמינאפען. פרעגט אייער דאקטער   •
אדער אפטײק אױב איר דארפט הילף מיט דאזעס. 

אויב אייער קינד האט פיבער:
געבט זיי אסאך פליסיגקייטן ספעציעל וואסער.  •

גיבט זיי א נישט-אספירין ווייטאג מעדיצין, אזויווי ווי איביופראפען אדער אסיטעמינאפען. פרעגט אייער דאקטער   •
אדער אפטײק אױב איר דארפט הילף מיט דאזעס.

ספעציעלע אינפארמאציע פאר ניי-געבוירענע און פיצלעך
ניי-געבוירענע און פיצלעך קענען אייך נישט זאגן וויאזוי זיי פילן דערפאר איז עס וויכטיג צו לייגן באזונדערע 

אויפמערקזאמקייט פאר אפאר טעג נאך זייער וואקסין. זיי קענען אויסזען אומרואיג, וויינען מער, אדער נישט עסן 
אזויפיל. אפאר קינדער קענען עסן ווייניגער אין די 24 שעה נאך זייער איינשפריץ. 

די שריט קענען זיין בייהילפיג נאך זייער וואקסין:
זייגט די בעיבי נאך די איינשפריץ אויב זיי זייגן נאך.   •

רוקט איידלערהייט די פיצל'ס פיס וואו זיי האבן באקומען די איינשפריץ פון צייט צו צייט.   •
פאר בעיביס, לייגט א קאלטע, פייכטע וואשטוך ביי די איינשפריץ פלאץ, צו רעדוצירן ווייטאג און געשווילעכץ.  •

פאר א פיבער, קען א קילע ספאנדזש וואנע זיי בארואיגן.  •
ערנסטע רעאקציעס צו די COVID-19 וואקסין זענען זעלטן. אבער, עס איז וויכטיג צו וויסן ווען צו זוכן מעדיצינישע 

קעיר. 

פארבינדט זיך מיט אייער קינדער דאקטער
אויב די זייטיגע ווירקונגען זענען באזארגענד אדער עס זעט נישט אויס ווי עס גייט אוועק נאך אפאר טעג.  •

אויב אייער קינד באקומט א הויכע פיבער (104° F (C 40°) אדער העכער) אדער שוואכקייט נאכפאלגענדיג די   •
וואקסין.

אויב איר זעט עּפעס,וואס באזארגט אייך.  •

באריכטן און נאכפאלגן
האלט די וואקסין קארטל פון זייער ערשטע איינשפריץ און ברענגט עס צו זייער קומענדיגע אפוינטמענט.  •

אויב אייער קינד איז צווישן די יארגענג פון 6 מאנאטן און 4 יאר אלט, איז די רעקאמענדאציע צו באקומען אדער   •
2 איינשפריצן פון Moderna אדער 3 איינשפריצן פון Pfizer-BioNTech צו זיין גענצליך באשיצט פון 

.COVID-19
אויב אייער קינד האט אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם פארלאנגט זיך נאך דאזעס.   •

מאכט א נאטיץ פון אייער קינד'ס קומענדיגע וואקסין אפוינטמענט צו מאכן זיכער אז זיי זענען גענצליך   •
וואקסינירט און גענצליך באשיצט.

פאר מער אינפארמאציע:
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/before-during-after-shots.html   •

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html   •
  •

וואס צו טון נאך די איינשפריץ, פארגעזעצט

https://covid19vaccine.health.ny.gov/combatting-misinformation-
about-covid-19-vaccines


