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    בּוסטערס יעצט דא צו באקומען פאר קינדער 19-גאווערנער האקול אנאנסירט נייע קאוויד 
    

יעצט בארעכטיגט צו באקומען בּוסטערס צוויי חודשים נאכן   11און  5קינדער צווישן די עלטער פון 
   פארענדיגן ערשטע סעריע אדער נאך לעצטע בּוסטער אדער צוגעלייגטע דאזע 

   
סטעיט העלט דעּפארטמענט שיקט ארויס נייע אנווייזונגען פאר דאקטוירים אז קינדער זאלן 

   באקומען שַאטס וועלכע ציהל אריגינעלע ווירוס און אומיקראן וואריאנטן
     
  

יאר און עלטער קענען יעצט באקומען    5גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז קינדער פון 
. די  19-דעם 'בייוועילענט' בּוסטער שַאטס וועלכע זענען רעקאמענדירט צו פארמערן די שוץ קעגן קאוויד

אייניגטע שטאטן  סטעיט העלט דעּפארטמענט האט געטוישט אירע אנווייזונגען דעם וואך, נאך די פאר
( האט געטוישט איר  Food and Drug Administration, FDAעסן און דראג אדמיניסטראציע )

( און נאך די צענטער פאר  emergency use authorizationעמערדזשענסי באנוץ אויטאריזאציע )
( האט Centers for Disease Control and Prevention, CDCקראנקייט קאנטראל און פארמיידונג )

געטוישט אירע קלינישע אנווייזונגען, און צוזאמען וועלן זיי ערלויבן מער קינדער צו זיכערערהייט באקומען  
  . 19-א בּוסטער פאר זייער שוץ קעגן קאוויד

  
"קענען גיבן די 'בייוועילענט' בּוסטערס פאר אפילו א גרעסערע צאל פון קינדער אריבער די סטעיט וועט  

וץ קעגן די אומיקראן וואריאנטן, אזוי ווי מיר ארבעטן צוזאמען צו בלייבן צייטליך מיט די  פארברייטערן ש
"איך מוטיג אלע בארעכטיגטע   האט גאווערנער האקול געזאגט.זיכערע און ווירקזאמע וואקסינאציעס", 

דער און  ניו יארקער צו באקומען די בּוסטערס זיך צו באשיצן און צו באשיצן זייערע פאמיליעס, קינ
   אונזערע קאמיוניטיס פון דעם ווירוס אזוי ווי מיר לאזן זיך אריין אין די קאלטע ווינטער חודשים." 

  
  דערמיט, באנוץ די פאר רעקאמענדאציעס 'סCDC די און אויטאריזאציע 'סFDA די מיט איינקלאנג אין

  די באקומען זאלן עלטער און יאר 5  פון יארקער ניו אז דעּפארטמענט העלט סטעיט די רעקאמענדירט
  סעריע וואקסין ערשטע  זייער פארענדיגן  נאכן חודשים  צוויי ווייניגסטנס צום דאזע  בּוסטער 'בייוועילענט'

  און יאר  5 פון קינדער  בארעכטיגטע דאזע. וואקסין צוגעלייגטע  אדער בּוסטער לעצטע זייער נאך אדער
  עלטער און יאר 6 פון  די  און בּוסטער, 'בייוועילענט' ּבייָאוענטעק-פייזער דעם באקומען קענען עלטער
  דערפאר און צייט, די  מיט זיך אנטוויקלען ווירוסן  בּוסטער. 'בייוועילענט' מאדערנא'ס באקומען קענען
  באשיצן צו מעגליך נאר איז עס ווירקזאם  ווי  זיין זאלן זיי כדי וואקסינען די עטוואס נשאפטלערוויס טוישן
   ארום. זיך  דרייט וואס ווירוס דעם פון סארט ספעציפישע די קעגן

    
"די נייע  ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט קאמישאנער דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט, 

וואריאנטן וועלכע דרייען  -'בייוועילענט' בּוסטער איז צום ערשט ארויסגעקומען צו ציהלן די אומיקראן סוב
באקומען אלע זיך יעצט ארום, גיבנדיג די וויכטיגסטע שוץ פאר קינדער און ערוואקסענע ביז יעצט. 

אייערע שַאטס איז די בעסטע וועג צו פארמיידן ערנסטע קראנקייט און האספיטאליזאציע. עלטערן און  



אויפציהער, ביטע קומט אריין און ברענגט אייערע קינדער צו באקומען די בּוסטער ווי נאר איר/זיי זענען  
   בארעכטיגט." 

    
און   BA.4לייגן די נייע בּוסטערס צו באשטאנדטיילן פון די אומיקראן  ,CDCווי אנגעמערקט דורך די 

BA.5   וואריאנטן צו דעם וואקסין, העלפנדיג צוריק צו ברענגען די שוץ וואס האט בעפאר דעם עטוואס
אויסגעוועפט און ציהלנדיג נייע וואריאנטן וועלכע פארשפרייטן זיך גרינגער און דרייען זיך גרינגער ארויס  

יארקער'ס אויסזיכטן צו   פון די אימיון סיסטעם. די שַאטס זענען ערווארטעט צו באדייטנד רעדוצירן ניו
   , אריינרעכענענדיג האספיטאליזאציע אדער אפילו טויט רח"ל.19-שווער קראנק ווערן פון קאוויד

   
כמעט  טויטפעלער זענען באריכטעט געווארן אין די פאראייניגטע שטאטן.  19-קאוויד מיליאן  1מער פון  
ניו יארקער האבן געשטארבן פון די אינפעקציע זינט די פאנדעמיע האט זיך אנגעהויבן אין   75,000

2020.   
    
  זעצט דערפאר,  בארעכטיגט זענען וועלכע אלע פאר בּוסטערס 'בייוועילענט' רעקאמענדירן צום צוגאב אין
  קינדער  זייערע אלע ברענגען צו  דערקינ פון אויפציהער עלטערן  מוטיגן צו פאר דעּפארטמענט העלט די

 מעגליך. שנעלער  ווי  סעריע וואקסין ערשטע  זייער  פארענדיגן צו  ארויף  און אלט חודשים זעקס פון
   שפעטער.  חודשים צוויי  בּוסטער א פאר בארעכטיגט זיין צו נויטיג זענען דאזעס ערשטע די באקומען

    
  און יאר  12  פון מענטשן פאר געווארן פארטיילט שוין זענען בּוסטערס 'בייוועילענט' מיליאן 1.1  פון מער

  –  באקומען און –   פאראויס פון באשטעלט האבן וועלכע ּפרָאוויידערס סטעיט. יארק  ניו אין עלטער
  און יאר 5 פון  ארקערי ניו פאר שַאטס די גיבן אנהויבן צו  אויטאריזירט  זענען דאזעס 'בייוועילענט'

   עלטער.
    

  וואך,  יעדע  מער ווערט סּוּפליי  די סטעיט.  די אריבער באקומען  צו דא און אומזיסט זענען דאזעס בּוסטער
  מאכן צו  פאבריצירער.  וואקסין  דורך  ערפילט ווערן צו  פאר זעצן ּפרָאוויידערס  דורך באשטעלונגען ווי  אזוי

 לאקאלע ּפרָאוויידער,  קעיר  העלט א מיט פארבינדן זיך  יארקער ניו לןזא שַאט, א פאר אּפוינטמענט אן
   דעּפארטמענט. העלט קאונטי אדער פארמאסי

    
800-1-אדער רופן  438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו  vaccines.govניו יארקער קענען אויך באזוכן 

לייגן זייער  קענען ניו יארקער אריינ vaccines.govצו טרעפן דערנעבנדע לאקאציעס. אויף  0233-322
" )נייע וואקסינען( און אויסוועהלן די  Updated Vaccinesציפערן און דערנאך דרוקן אויף "  5זיּפ קָאוד פון  

סארט 'בייוועילענט' בּוסטער לויט זייער עלטער אדער די עלטער פון דעם קינד פאר וועם זיי ווילן מאכן די  
   אּפוינטמענט.

  
פובליק אויפקלערונג   19-ניו יארקער קענען זעהן די סטעיט העלט דעּפארטמענט'ס פלוד און קאוויד

  .דא נישסּפאַ און אין  דא ענגלישקאמפיין אין 
  

   .בּוסטערס 19- קאווידלערנט מער איבער 
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