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ווי אזוי ארבעטן וואקצינען?
וואקצינען זענען אנטוויקלט געווארן צו טרענירן אייער אימיון–סיסטעם און אפשיצן פון אנשטעקעדיגע 

(infectious) קראנקייטן און זייערע  שווערע קאמפליקאציעס. פון ווען איר וועט וואקצינירט ווערן, וועט 
איר דארפן קענען אוועקשלאגן די אנשטעקונג אויב איר וועט עס באגעגענען. איר וועט האבן א געוויסע 

מאס פון באשיצונג, אדער אימיוניטעט, אנטקעגן די קראנקייט. 
וואקצינען זענען די פארזיכערסטע וועג צו קריגן אימיוניטעט אנטקעגן די גורם פון א קראנקייט, צווישן 

דעם באקטעריע אדער ווירוסן וואס אייער קערפער האט נאך נישט געטראפן. וואקצינען טראגן אן 
אומשעדלעכע פארם פון די באקטעריע אדער ווירוס וואס איז גורם די קראנקייט וואס איר אימיוניזירט זיך 
אנטקעגן דעם. אייער אימיון–סיסטעם וועט נאך אלץ ערקענען די אומשעדלעכע פארם פון די באקטעריע 

אדער ווירוס וואס איז אין די וואקצין און וועט פראדוצירן א ספעציפישע אימיון רעאקציע כדי צו עס 
אוועקשלאגן. די אימיון–סיסטעם דערהאלט א זיכרון פון די באקטעריע אדער ווירוס, אז אויב א 

וואקצינירטע מענטש וועט שפעטער באגעגענען די באקטעריע אדער די ווירוס, זיין אימיון–סיסטעם וועט 
שוין זיין צוגעגרייט עס גלייך מיטצושלאגן און צו פארמיידן די אנטוויקלונג פון אן אנשטעקעניש. 

ווי אזוי ווייס איך אויב די וואקצינען פאר קאוויד–19 זענען פארזיכערט?
פאר ווען מ׳קען געבן יעדער וואקצין צו די פובליק, דארף עס אדורכגיין קפדנות׳דיגע פראבעס. אזוי ווי ביי יעדע אנדערע 
מעדיצין, וואקצינען גיין אדורך ברייטע און טיפע קלינישע פראבעס, און בעת די פראבעס ווערט די וואקצין ארויסגעגעבן 

און איבערגעקוקט מיט גרופעס פון וואלונטירן. אין די UK, די רעזולטאטן פון די פראבעס ווערן דורכגעשאצט ביי די 
 Medicines and Healthcare products Regulatory) מעדיצינען און געזונט–פראדוקט רעגולירן אגענציע

 .(Agency, MHRA
קיין שום מעדיצין קען קיין מאל נישט זיין אין גאנצן אן סכנה אדער 100% עפעקטיוו. אבער, שטרענגע 

ערלויבעניש–פראצעסן מאכן זיכער אז די געזונט–תועלת פון מעדיצינען וואס ווערן ארויסגעגעבן דורך די NHS וועגן 
איבער די סכנות. וויבאלד וואקצינען ווערן געגעבן צו געזונטע מענטשן, דעיע רעגולירן מיטלען זענען נאך שטרענגער, און 

דאס מיינט אז די סכנה וואס מ׳קען אננעמען פאר וואקצינען איז א סך נידעריגער פון וואס מ׳וואלט געקענט אננעמען 
פאר אנדערע מעדיצינען. 

ווי אזוי קען מען וויסן די לאנג–ווייליגע בייעפעקטן ווען א וואקצין איז ניי?
ווען יעדע וואקצין אדער מעדיצין ווערט באשטעטיקט, ווערט עס נאכאנאנד איבערגעקוקט פון נאענט פאר זיכערהייט און 
עפעקטיווקייט דורך די MHRA. יעדע בייעפעקט וואס איז חשוד אז עס קומט פון די וואקצין ווערט באריכטעט דורך די 
רפואה–צושטעלערס אדער די פאציענטן נוצנדיג די געלע קארטל פראגראם. אזעלכע חשוד׳דיגע בייעפעקטן ווערן גלייך 

נאכגעפארשט, און מ׳געבט איבערזיכערע עצות, און, אויב ס׳איז נויטיג, פארענדערט מען די אנווייזונגען.
וואקצינען פאר קאוויד–19 זענען שוין א סך מאנאטן דורכגעקוקט געווארן מיט גרויסע נומערן פון מענטשן דורך 

קלינישע פראבעס, און קיין שום גרויסע זיכערהייט–זארגן זענען פארגעקומען. מ׳האט גענוג לאנג איבערגעקוקט די 
וואקצינען פאר קאוויד–19 דורך קלינישע פראבעס כדי אז די MHRA זאל מודיע זיין אז זיי זענען פארזיכערט. רוב 
בייעפעקטן פון די וואקצינען קומען פאר אין די צייט פון זיך וואקצינירן אדער גלייך נאך דעם, ביז א פאר טעג אדער 
וואכן, און זיי זענען גרינג און צייטווייליג. גערעכנט צווישן די בייעפעקטן וואס געדוירן נישט לאנג זענען ווייטונג און 
אנגעשוואלנקייט אין די פלאץ פון די אנשפריץ, מידקייט אדער א נידעריגע היץ, אבער זיי גיין באלד אריבער. דעיע 

בייעפעקטן זענען דווקא א הוכחה אז די אימיון–סיסטעם רעאגירט צום וואקצין ווי אזוי ס׳דארף צו זיין. זעהט אויס אז 
לאנג–ווייליגע בייעפעקטן זענען זייער זעלטן, אבער כדי צו זיין איבעראפגעהיטן וועט די MHRA ממשיך זיין זיי נאכזוכן. 

האט די שנעלקייט פון אנטוויקלען וואקצינען פאר קאוויד–19 קאמקראמיזירט די 
זיכערהייט?

ניין. במשך ארבעטן אויף די קלינישע פראבעס פאר די קאוויד–19 וואקצינען, האט מען נאכגעפאלגט אלע 
סטאנדארטישע זיכערהייט–פראצעסן, און מ׳האט אויסגעפירט די אלע קפדנות׳דיגע רעגולירן פראצעסן, אזוי ווי ביי 

יעדע אנדערע וואקצין אדער מעדיצין. 

ס׳איז בעסער זיך אנשטעקן נאטורלעך מיט קאוויד–19? 
ניין. די איינציגע וועג זיך אנצושטעקן נאטורלעך מיט קאוויד–19 איז זיך אנצושטעקן מיט די 

סארס–קאוו–2 (SARS-CoV-2) ווירוס וואס איז גורם די קראנקייט. אויב איר ווערט אנגעשטעקט, 
ווערט איר אנשטעקעדיג פאר אנדערע מענטשן ארום און איר קענט פארשפרייטן די מחלה. זיך 

אנשטעקן שטעלט אן ערנסטע סכנה צו אייער געזונט, און קען אייך מאכן זייער קראנק און צוברענגען 
לאנג–ווייליגע  געזונט–בייטראגן. מיר האלטן נאך אין איינפארשטיין די לאנג–ווייליגע בייטראגן פון 

קאוויד–19, וואס  קענען זיין ערנסט פאר א לאנגע צייט נאכן זיך אנשטעקן. זיך וואקצינירן לאזט אייך 
בויען אימיוניטעט אין א פארזיכערטע, קאנטראלירטע וועג אן צו ווערן קראנק מיט קאוויד–19 און עס 

פארשפרייטן ווייטער. 

פינאנצירונג
רעגירונגען און פינאנצירן–מוסדות האבן 
געארבעט צוזאמען כדי אוועקצונעמען 
פינאנציעלע שטערונגען.

פאבריצירונג
מ׳האט פאבריצירט די וואקצינען אויף 
א ריזיגע מאס בעת מאכן די קלינישע 
פראבעס, כדי צו שנעל פארמערן די 
פאבריצירונג. 

וויסנשאפט
פראגרעס אין וואקצין 

טעכנאלאגיע וואס זענען געבויט 
אויף יאהרן פון פארשארבעט.

פריאריטעט און מיטארבעט
וויסנשאפטלערס, דאקטוירים, 
עטיק ערלויבעניש קאמיטעטן, 

פאבריקאנטן און רעגולירן 
אגענציעס זענען אלע 

צוזאמענגעקומען כדי צו ארבעטן 
שווערער און שנעלער.

וואלונטירן
ס׳איז געווען צענליכע טויזנטע איבערגעהיצטע וואלונטירן פאר 
קלינישע פראבעס, אזוי אז ס׳איז נישט געווען קיין פראבלעם צו 
רעקרוטירן גענוג מענטשן.

5 געוויינלעכסטע שאלות וועגן 
וואקצינען פאר קאוויד–19?


