מיר האבן אלע גוטע פראגעס וועגן די וואקסין
זענען  COVID-19וואקסינען פארזיכערט?
די  COVID-19וואקסינען וואס ווערן צוגעשטעלט אין קאנאדע זענען פארזיכערט און ווירקזאם .זיי זענען באשטעטיגט
געווארן דורך העלט קאנאדע'ס קאמיטי פון סייענטיפישע עקספערטן און דאקטוירים .די וואקסינען זענען פארגליכן
געווארן צו די זעלבע קוואליטעט און זיכערהייט סטאנדארטן ווי יעדע אנדערע וואקסין גענוצט אין קאנאדע.
קאנאדע און קוויבעק האבן א גאר גרונטליכע וואקסין מאניטארינג סיסטעם.
ווי אפעקטיוו זענען די וואקסינען קעגן ?COVID-19
אלע  COVID-19וואקסינען זענען איבער  80%אפעקטיוו קעגן ערנסטע קראנקהייט ,שפיטאליזאציע ,און טויט .אויב איר האט
זארגן וועגן די וואקסין ,רעדט מיטן העלטקעיר פראפעסיאנאל וואס פירט אייער אפשאצונג ביי די וואקסינירונג צענטער .אזוי
וועט איר קענען מאכן אן אינפארמירטע באשלוס.

פארוואס איז וואקסינירונג וויכטיג?
וואקסינען קעגן  COVID-19פארמיידן ערנסטע קראנקהייט און די ריזיקע פון קאמפליקאציעס .דער הויפט ציל פון
וואקסינירן קעגן  COVID-19איז צו פארמינערן שפיטאליזאציעס און טויט פעלער פארבינדן מיט  COVID-19פאר
מענטשן מיט די העכסטע ריזיקעס .עס דארף אויך צוהעלפן מיט אויפהאלטן העלט און סאושעל סערוויסעס
אקטיוויטעטן און ערלויבן די באפעלקערונג צוריקצוגיין צו א נארמאלע לעבן די שנעלסטע מעגליך.
ווער האט א הויכע ריזיקע?
עלטערע מענטשן האבן א העכערע ריזיקע פון אנטוויקלען קאמפליקאציעס און שטארבן פון  .COVID-19מענטשן מיט
כראנישע קראנקהייטן ,וואס האבן אפטע קאנטאקט מיט אינפעקטירטע מענטשן אדער פארמינערטע אימיוניטי האבן
אויך א ריזיקע ,אבער עלטער בלייבט די הויפט ריזיקע פאקטאר.
וואו קען איך ווערן וואקסינירט?
איר קענט ווערן וואקסינירט מיט אדער אן אן אפוינטמענט .צו טרעפן די לאקאציע וואס איז די נענטסטע צו אייך און
די דאטומען וואס זענען אוועילעבל ,באזוכט .Québec.ca/vaccinCOVIDוואקסינירונג איז אומזיסטCOVID-19 .
וואקסינען ווערן נישט צוגעשטעלט אין די פריוואטע סעקטאר.

וואס איז אויב איך האב א פראבלעם מיט נוצן אינטערנעט?

אויב איר האט א פראבלעם מיט נוצן אינטערנעט ,בעט אייער פאמיליע אדער פריינט אייך צו העלפן .אויב איר האט
נישט צוטריט צו אינטערנעט ,רופט ) 1-877-644-4545טאל-פרייע נומבער(.
קען איך באקומען די וואקסין אפילו אויב איך האב נישט א העלט אינשורענס קארטל?
אויב איר זענט נישט א שטענדיגע איינוואוינער און איר האט נישט א העלט אינשורענס קארטל ,קענט איר נאכאלס
באקומען די  COVID-19וואקסין וויבאלד דאס איז א פאבליק העלט שריט צו באשיצן אלע וואס וואוינען אין קוויבעק.
איר קענט באקומען די וואקסין אפגעזען פון אייער אימיגראציע סטאטוס .די אינפארמאציע ווערט גענוצט בלויז
צו באשטעטיגן אידענטיטעט פון מענטשן אינעם וואקסינירונג רעגיסטרי .עס ווערט נישט געשיקט צו די
אוטאריטעטן אדער גענוצט פאר אנדערע צוועקן .אויב איר האט נישט א העלט אינשורענס קארטל ,רופט 1-877-
) 644-4545טאל-פרייע נומער(.
וויפיל  COVID-19דאזעס דארף איך צו זיין גוט באשיצט?

די ערשטע דאזע נעמט כאטש  14טעג צו זיין אפעקטיוו .די צווייטע דאזע פעלט אויס צו העלפן פארמינערן
אנשטעקן אנדערע און פארמערן די שוץ וואס עס שטעלט צו ,ווי אויך פארלענגערן די צייט פון באשיצונג .די צווייטע
דאזע איז אפעקטיוו נאך בערך איין וואך .א וואך נאכן באקומען די צווייטע דאזע ,וועט איר האבן גענוג שוץ .פאר

בעסערע שוץ ,מוז די צווייטע דאזע ווערן געגעבן אכט וואכן אדער מער נאך די ערשטע דאזע.

פאר מענטשן וואס האבן שוין געהאט  COVID-19כאטש  21טעג פאר זייער וואקסינירונג ,פעלט אויס נאר איין
דאזע .די אינפעקציע ערוועקט דער אימיון סיסטעם'ס רעאקציע אין די זעלבע וועג ווי אן ערשטע דאזע פון א
וואקסין וואלט געטון .דער וואקסין דאזע געגעבן פאר א מענטש וואס האט געהאט  COVID-19וואלט געהאט א
בוסטער ווירקונג פונקט ווי א צווייטע דאזע וואלט געהאט פאר עמיצער וואס איז נישט געווען אינפעקטירט .מערקט
אז עס איז נישט געפארפול פאר א מענטש וואס האט געהאט  COVID-19צו באקומען צוויי דאזעס פונעם וואקסין.
מען וועט אייך געבן א צווייטע אפוינטמענט פאר אייער צווייטע דאזע ביי די וואקסינירונג צענטער.
וויאזוי וועל איך באקומען באווייז פון וואקסינירונג?
אין קוויבעק ,ווען איר ווערט וואקסינירט ,באקומט איר א פאפירענע קאפיע פון אייער באווייז פון וואקסינירונג .דאס
איז פאר אלע וואקסינען ,אריינגערעכנט  COVID-19וואקסינען .א דיגיטאלע באווייז פון וואקסינירונג איז אויך
אוועילעבל נאך איר האט באקומען א  COVID-19וואקסין .די באווייז פון וואקסינירונג איז א  PDFפייל וואס איר קענט
דאונלאוד'ן פון אייער קאמפיוטער אדער מאבייל דעווייס .אפילו אויב איר האט דיגיטאלע באווייז פון וואקסינירונג,
ווערט איר שטארקגעראטן צו האלטן א פאפירענע קאפיע פון אייער באווייז.
נאך אייער  COVID-19וואקסינירונג ,קענט איר אויך דאונלאוד'ן אייער דיגיטאלע באווייז פון וואסינירונג אין די
זעלבסט-סערוויס פארטעל .צו באקומען ,גייט צו  .https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinaleאיינמאל איר

זענט אינעם פארטעל ,וועט איר ווערן געבעטן צו געבן די פאלגנדע אינפארמאציע:
•
•
•
•
•

אייער ערשטע און לעצטע נאמען;
דאטום פון געבורט;
דער דאטום פון אייער ערשטע  COVID-19וואקסין;
די פירמע נאמען פון אייער ערשטע  COVID-19וואקסין;
אייער העלט אינשורענס נומער.

איינמאל די אינפארמאציע ווערט באשטעטיגט ,וועט איר קענען דאונלאוד'ן אייער דיגיטאלע באווייז פון
וואקסינירונג ,סיידן עס קומט ארויף א גרייז מעסעדזש .אין אזא פאל ,וועט איר נישט קענען דאונלאוד'ן אייער
באווייז אינעם פארטעל .א גרייז מעסעדזש וועט ארויפקומען אויב:
•

•

טייל פון די אינפארמאציע וואס איר האט צוגעשטעלט פאסט נישט מיט די אינפארמאציע פון די קוויבעק
וואקסינירונג רעגיסטרי ) (Quebec Vaccination Registryאדער די Régie de l’assurance maladie du
 (Québec (RAMQרעגיסטער.
אייערע עלטערן זענען נישט רעגיסטרירט מיט די .RAMQ

ארבעט גייט אן צו מאכן דיגיטאלע באווייז פון וואקסינאציע אוועילעבל פאר אלע וואקסינירטע מענטשן.
מענטשן וואס זענען  14יאר אלט און יונגער וועלן נישט קענען דאונלאוד'ן זייער באווייז דורכ'ן פארטעל.
אויב אייער פאפירענע אדער דיגיטאלע קאפיע פון אייער באווייז פון וואקסינירונג האט גרייזן ,מוזט איר מאכן זיכער
אז זיי ווערן פארראכטן .מאכט אן אפוינטמענט דורך  Clic Santéאנליין דורך אויסוועלן COVID-19 Vaccine -
 .Troubleshooting serviceדאן מוזט איר פערזענליך גיין צו א וואקסינירונג צענטער מיט אייער העלט אינשורענס
קארטל אדער אן אנדערע אידענטיפיקאציע.
פאר מער אינפארמאציע וועגן באווייז פון וואקסינירונג ,באזוכט:
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19vaccination/proof-covid-19-vaccination
געדענקט :די וואקסינן פארמינערט סימפטאמען און פארמיידט מעדיצינישע קאמפליקאציעס פארבינדן מיט
 .COVID-19וואקסינירונג איז די בעסטע פארעם פון שוץ.

