
 

 

COVID-19 Vaccine – Yiddish 

We’ve launched a new campaign to inform New Yorkers about what they need to know about 
the COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccines will likely be available for most New Yorkers by 
mid-2021. Some people such as essential workers, people age 65 and older, and people at 
increased risk of severe illness from COVID-19 will have access to it sooner. The New York City 
Health Department is committed to ensuring there is fair and equitable access to the vaccine for 
all New Yorkers. 
 

Please use the below content to share these important messages with your audience and use 

#NYCVaccineforAll. If you’ve gotten vaccinated already, share your experience on social media 

using #IGotTheShotNYC. 

Social Copy  
● Note: For Facebook, use @nychealth to tag our page.  

Video Link  

https://www.youtube.com/watch?v=itOUyepxVKI 

General Messaging 

Add this link to your posts for more info: https://on.nyc.gov/36S2Dwp 

The safe and effective COVID-19 vaccine will be 

available to all and help us end the COVID-19 

pandemic. 

 דער אומשעדליכער און ווירקזאמע וקאוויד-19

 וואקסין וועט זיין צו באקומען פאר אלע און וועט

 אונז העלפן ברענגען די קאוויד-19 פאנדעמיק צו

 אן ענדע.

The COVID-19 vaccine will be widely available at 

no cost to you, likely by mid-2021. 

 דער קאוויד-19 וואקסין וועט זיין צו באקומען פאר

 יעדן איינעם אומזיסט, ווארשיינליך ביי די מיטן פון

.2021 

Get the latest info on vaccines.  באקומט די לעצטעריגע אינפארמאציע אויף די 

  וואקסינען.

https://on.nyc.gov/36S2Dwp


Safe and effective COVID-19 vaccines will be 

easily available to all New Yorkers at no cost, 

likely by mid-2021. 

 אומשעדליכע און ווירקזאמע קאוויד-19 וואקסינען

 וועלן זיין גרינג צו באקומען פאר אלע ניו יארקערס

 אומזיסט, ווארשיינליך ביי די מיטן פון 2021.

Learn more about the vaccine.  .לערנט מער איבער די וואקסין  

Ending the COVID-19 pandemic will start with 
New Yorkers getting a safe and effective 
vaccine. 

 ברענגען אן ענדע צו די קאוויד-19 פאנדעמיק
 וועט זיך אנהויבן מיט דעם וואס ניו יארקערס

 וועלן באקומען אן אומשעדליכע און ווירקזאמע
 וואקסין.

All New Yorkers should get the COVID-19 
vaccine when it’s available to everyone — the 
vaccine can lower the risk of getting 
symptoms of COVID-19 and severe illness. 

 אלע ניו יארקערס זאלן באקומען די קאוויד-19
 וואקסין ווען עס איז דא צו באקמען פאר יעדן –

 די וואקסין קען פארמינערן די ריזיקע פון
 באקומען סימפטאמען פון קאוויד-19 און שווערע

 קרענק.

When you get vaccinated for COVID-19, you 
will help protect yourself, your parents, 
grandparents, friends and neighbors. 

 ווען איר ווערט וואקסינירט פאר קאוויד-19, וועט
 איר העלפן באשיצן זיך, אייערע עלטערן, זיידע

 באבע, פריינט און שכנים.

When you get vaccinated, you will make your 
community safer — especially for those at 
increased risk of severe COVID-19. 

 ווען איר ווערט וואקסינירט, וועט איר מאכן אייער
 קאמיוניטי מער זיכער – ספעציעל פאר די וואס

 האבן א העכערע ריזיקע פון שווערע קאוויד-19.

Why get the COVID-19 vaccine? If you’re 
vaccinated, you’re protecting your parents, 
grandparents, friends and community too. 

 פארוואס זאלט איר נעמען די קאוויד-19
 וואקסין? אויב איר זענט וואקסינירט, באשיצט
 איר אייערע עלטערן, זיידע באבע, פריינט און

 אויך אייער קאמיוניטי.

The COVID-19 vaccines are safe and 
effective — they have gone through large 
clinical studies involving tens of thousands of 
people. 

 די קאוויד-19 וואקסין איז אומשעדליך און
 ווירקזאם – זיי זענען דורך גרויסע קלינישע

 שטודיעס וואס האבן אריינגענומען צענדליגער
 טויזנטער מענטשן.



COVID-19 vaccines authorized by the U.S. 
Food and Drug Administration (FDA) are safe 
and effective. 

 קאוויד-19 וואקסינען וואס זענען אויטאריזירט
דורך די US עסן און דראג אדמיניסטראציע (
(Food and Drug Administration, FDA 

 זענען אומשעדליך און ווירקזאם.

Get more vaccine facts.  .באקומט נאך וואקסין פאקטן  

When you receive the COVID-19 vaccine, 
your privacy will be protected. There are strict 
laws in place to ensure confidentiality of your 
personal information. 

 ווען איר באקומט די קאוויד-19 וואקסין, וועט
 אייער פריוואטקייט ווערן אפגעהיטן. עס זענען

 דא שטרענגע געזעצן וואס פארזיכערן די
 געהיימענים פון אייער פערזענליכע

 אינפארמאציע.

All New Yorkers should get the COVID-19 
vaccine, including people who have had 
COVID-19 before. It is possible to become 
reinfected with COVID-19. 

 אלע ניו יארקערס זאלן באקומען די קאוויד-19
 וואקסין, אריינגערעכנט מענטשן וואס האבן שוין
 געהאט קאוויד-19. עס איז מעגליך צו נאכאמאל

 ווערן אנגעשטעקט מיט קאוויד-19.

The COVID-19 vaccine does not contain the 
virus. It teaches your body’s immune system 
how to fight the virus if you are exposed to it 
later. 

 די קאוויד-19 וואקסין טוט נישט פארמאגן דעם
 וויירוס. עס לערנט אויס אייער קערפער'ס אימיון
 סיסטעם וויאזוי צו שטעלן א ווידערשטאנד צום

 וויירוס אויב איר ווערט נאכאמאל אויסגעשטעלט
 דערצו.

COVID-19 vaccines will likely be available for 
most New Yorkers by mid-2021. Essential 
workers, people age 65 and older, and 
people at increased risk of severe illness 
from COVID-19 will have access to it even 
sooner. 

 קאוויד-19 וואקסינען וועלן ווארשיינליך זיין צו
 באקומען פאר רוב ניו יארקערס ביי די מיטן פון
 2021. וויכטיגע ארבעטערס, מענטן וואס זענען

 65 יאר און עלטער, און מענטשן מיט א העכערע
 ריזיקע פון שווערע קרענק פון קאוויד-19 וועלן

 דאס קענען באקומען נאך פריער.

Get the latest updates from @nychealthy: @ באקומט די לעצטע אפדעיטס פון
.nychealthy 

Vaccine technology has been studied for 
many years, which allowed the COVID-19 
vaccines to be created quickly. The vaccine 
is safe, effective and thoroughly researched. 

 וואקסין טעכנאלאגיע ווערט שוין שטודירט פאר
 אסאך יארן, וואס האט ערלויבט די קאוויד-19

 וואקסינען צו ווערן געשאפן שנעל. די וואקסין איז
 אומשעדליך, ווירקזאם און גענצליך שטודירט.



 

Side effects from the COVID-19 vaccine are 
mild to moderate, such as soreness where 
the vaccine was injected, tiredness or a 
headache. 

 זייטיגע ווירקונגען פון די קאוויד-19 וואקסין זענען
 מילד צו מיטלמעסיג, אזויווי ווייטאג אויף די פלאץ

 פונעם איינשפריץ, מידקייט אדער א קאפוויי.

Learn more about the vaccine from 
@nychealthy: 

.nychealthy@ לערנט מער וועגן די וואקסין פון 

All New Yorkers will have access to the 
COVID-19 vaccine. You will not need to 
share your immigration status. Getting a 
vaccine is not a public benefit under the 
public charge rule. 

 אלע ניו יארקערס וועלן האבן צוטריט צו די
 קאוויד-19 וואקסין. איר וועט נישט דארפן

 מיטטיילן אייער אימיגראציע סטאטוס. באקומען
 א וואקסין איז נישט א פובליק בענעפיט אונטער

 די פובליק טשארדש רעגולאציע.

You will be able to get a COVID-19 vaccine 
where you normally get vaccines, such as 
your health care provider, pharmacies, clinics 
and urgent care centers, and additional 
community sites throughout NYC. 

 איר וועט קענען באקומען א קאוויד-19 וואקסין
 וואו איר באקומט געווענליך וואקסינען, אזויווי

 אייער געזונטהייט פראוויידער, אפטייק, קליניקס
 און אורדשענט קעיר צענטערן, און נאך קאמיוניטי

.NYC פלעצער דורכאויס 


