
May 6th, 2021ןטעבראןעניסקאוויוזאיוו

?ןעניסקאוו יד ןטעברַא יוזא יװ
 ןיא טמוקסעןעווןאט וצסאוו ףוגםעדסיואןענרעלןעניסקאוו

ןצישאב וצךיזיוזאיוו ףוג ידסיואןענרעלײז .סורייוו א טימגנוריראב

 ,סורייוו ידןגאלשפאןענעקןיילאלאז רע זאןרינערטרעדא ךרוד

 .ןאט וצסאווןעגנוזייוונאעשיפיצעפסןבעג ךרודרעדא

׃םיללכעגיטכיוועכילטע
ןעגיטנא יד ."ןעגיטנא"ןפורעג לייטעניילק אטגאמראפסורייוועדעי

 וצלאנגיסגנונעראוו א יווטנידסאד ןואסורייוועדעי ןיאשרעדנאזיא

 .םעטסיסןוימיא יד

עלאררעייז ,סידאביטנאםעטסיסןוימיא ידטריצודארפעיצקאער ןיא

ןריגאער ןואןענעקרעדסידאביטנא יד .סורייוו ידןרינימילע וצזיא

 .סורייוועשיפיצעפסםעד וצזיולב

ןעק ,לאמןטשרע םוצסורייוו א טימגנוריראב ןיא טמוק ףוג ידןעוו

 וציוזאיווסיואךיזטנרעלםעטסיסןוימיא ידזיבטייצןרעיודעג

רודעצארפ ידסעטרעלענשראפךיזטריניסקאוו ןעמןעוו .ןריגאער

.םעטסיסןוימיא ידןרעקרעטשראפ ןואןטיירגוצ ךרוד

?ןריניסקאוו ךיז ךיא לאז סאווראפ
ךיז ךרודזיא19-דיוואק ןופןצישאב וצךיזגעוועטסעב יד

׃ןעניסקאוו יד .ןריניסקאוו

סאווטגנערבסעסאווסעיצאקילפמאק יד ןואסורייוו ידןגעקטצישאב•
.רעלעפטיוט וצןעגנערבוצלאמלייטןעק

ןענעקטעוו ןעמ זאיוזאסורייװםענופגנוטײרּפשראפ ידטרענימראפ•
.הפגמ ידןלעטשפא

.רעגייטשסנבעלןלאמראנ םוצןרעקוצקירוצךיזגנונעפאהטביג•

׃ןעמוקאב םוצ טצעי ןענעז עכלעוו ןעניסקאוו יד
׃אדאנאק ןיאטגיטעטשאבןראוועגןענעזןעניסקאווןטראס ייווצ

viral vectorראטקעוולערייוו(ןעניסקאוו(

AstraZeneca-Oxfordךרודסנייאטריצודארפטרעווסאד
:Janssen ךרודסנייא ןוא )דראפסקא־עקענעזערטסא(

Johnson & Johnson)ןאסנאשזד ןואןאסנאשזד ׃ןעסנעשזד(.

עכילדעשמואעטרילארטנאק אךיז ןיאןגאמראפןעניסקאוו יד

םעטסיסןוימיא יד זאטכאמןיסקאוו יד ,סורייוו יד ןופםעראפ

 ןואסורייוו ידןריקאטאןלאזסאווסידאביטנאןריצודארפלאז

.ןרינימילעסע

ןענעקךיזלאזסע זא ףוגםעדןרינערטןעניסקאווטראס יד

.ןצישאבסניילא

 ןיארעטעפשןעמוקטעווסע ביואןצישאב וצסניילאךיזיוזאיוו ףוגםעדסיואןענרעלןעניסקאווןטראס עדייב

.םעד ןגעק טירש ןעמענ וצ טיירג ךיילג זיא ןוא סורייוו יד ןעקנעדעג טעוו םעטסיס ןוימיא יד .סורייווןטימגנוריראב

mRNAיע .ןע .רארעשזנעסעמ(ןעניסקאוו(
Pfizer-BioNTech ךרודסנייאטריצודארפטרעווסאד
 .)ענרעדאמModerna (ךרודסנייא ןוא )קעטנעאײב־רעזײפ(

(mRNA)לאירטאמעשיטענעגךיז ןיא ןבָאהןעניסקאװ יד
:וצטפירשראפ אםעטסיסןוימיא יד ראפטזײװסָאװ

סורייוו יד ןופסנעגיטנא ידןריצירבראפ(1)
 ידןריקאטא וצםעטסיסןוימיא יד ןופעיצקאער אןעגנערב(2)

.ןרינימילעסע ןואסנעגיטנא
.ףוג ןראפלכיבעיצקורטסניא א יווןענידןעניסקאווטראס יד

?ןיסקאוו אןביולקוצסיואיוזאיוו

לאמוצךיז ןכאמןעניסקאווערעדנא יד ייבסאווםעדבילוצטעטיראירפערעכעה אטצעיןגאמראפ )ענרעדאמ ןוארעזייפ(ןעניסקאווmRNA יד

 ןואאקענעזערטסא( ןעניסקאווviral vector יד ייבסטקעפע דייסעטסנרע ראפעקיזיר ידשטאכ .רעלעפענעטלעז ןיאסטקעפע דייסעטסנרע

 ןענעק ןוא ןיסקאוו עדעי ןופ ןטיפענעב ןוא סעקיזיר יד ןצאשפא ןענעק סניילא לאז רעדעי זא  גיטכיוו זיא ךאד ,ןיילק ראג זיא)ןאסנאשזד& ןאסנאשזד
 ןליווייזןיסקאוועכלעווךיוא יווןיסקאוו ידןעמענטשינרעדא אי ןליווייז וצןסילשאבסניילאןעק שטנעמעדעי .ייז ראפ רעסעב זיא סאוו ןכאמפא

.ןעמוקאב

 .סעפורג טעטיראירפ יד ןופ רדס יד טיול םענייא ןדעי ראפ ןעמוקאב וצ אד ןענעז ןוא טסיזמוא ןענעז ןעניסקאוו19-דיוואק יד
 יד .לטראק(RAMQ) סנערושניא טלעה א טשינ רעדא אי טאה ריא וצ רעדא סוטאטס עלאגעל רעייא ןופ ןהעזעגפא
.טרידנעמאקער זיא סע רעבא ,טכילפ ןייק טשינ זיא ןעניסקאוו

 .עפורגס'רעינאגדואנרא .רד טימטעבראמאזוצ ןיאטלעטשעגרעהאןראוועגזיאךעלטעצעיצאמראפניא יד

 ןעמוקאב וצ טנעמטניופא א ןכאמ וצ
׃ןיסקאוו יד

Clic Santé portal: 
portal3.clicsante.ca

ןפור ריא טנעק רעדא
1 877 644-4545

 יד רעביא סעגארפ ריא טאה ביוא
 :וצ סטייג ,ןיסקאוו

quebec.ca/vaccinCOVID
)שיזיוצנארפ רעדא שילגנע(

Yiddish

?ןיסקאוו יד ןופעזאדעטייווצ ידסיואךיזטלהעפסאווראפ

 )אקענעזערטסַא ןוא ענרעדָאמ ,רעזייפ( ןעניסקאוו19-דיוואק יד ןופ עזאד עטייווצ יד

 ידטרעגנעלראפסע .עזאד עטשרע יד יוו רעמ םעטסיס ןוימיא יד ןרעקרעטשראפ ןפלעה

.טייצערעגנעל א ראפסורייוו יד ןופ ףוגםעדטצישאב ןואםעטסיסןוימיא יד ןופ ןורכיז



)1/2(ןעניסקאוו יד ןופטייקרעכיז ןואטייקמאזקריוו יד

?ןיסקאוועמאזקריוו אטניימסאװ
ןעלקיווטנא ןופטייהקנארק ידןטלאהוצפאטייקכילגעמ ידטגאמראפסע זאטניימןיסקאוועמאזקריוו א

.רעלעפטיוט ןואעיצאזילאטיפסאהוצ וצלאמלייטןעגנערבעכלעווןעמאטפמיס

 טריניסקאוו ןראוועג ןענעז סאוו ןשטנעמ טרעדנוה עדעי ןופ זא טניימ םאזקריוו95% זיא סאוו ןיסקאוו א

 טשינ רעבירעד ןוא טייהקנארק יד ןעמוקאב טשינ ייז ןופ גיצניינ ןוא ףניפ ןלעוו ןיסקאוו םעד טימ

.ןעמאטפמיס ןייק ןעלקיווטנא

 יד וצןעמוקנא וצןכאוו ייווצ ךרעב ןבאהףראד ףוג יד .ךיילגגנוצישאב יד א וצטשינןלעטשןעניסקאוו\!/

 ןעניסקאוו יד .סורייוו ידןגאלשוצפאטיירגעגוצםאקלופזיאםעטסיסןוימיא ידןעווגנוצישאבםומיסקאמ

 .ןעמוקאב סע ןכאנ געט ןצרעפ םאזקריוו ךילנעוועג ןענעז

 יד ןופ )סטנעירעוו( ןעמעראפ עלא ןגעק טצישאב ןיסקאוו יד

?סורייוו
ןרעווסע ןואלעטשסיואעשיטענעג ריא סוריוו ידטשיוטןסורייוועלא ייברעגייטש ידזיאסע יוו

 ענעדישראפ אד טצעי ןיוש זיא סע .)סטנעירעוו(סורייוו יד ןופןעמעראפערעדנאטמעראפעג

 יד יוו טקנופ ,ךאנ ןייז טעוו סע ןוא ,19-דיוואק טכאזרואראפ עכלעוו סורייוו יד ןופ ןעמעראפ

 יד( סטנעירעוו ענעדישראפ טעכיוא טגאמראפ סאוו ולפ יד טכאזרוראפ סאוו סוריוו אזנעולפניא

 עדעי עקאט טליצ ץירפשנייא ולפ עכילרעי יד .)19-דיוואק יוו ךילדעש רעגינייוו ךאס זיא ולפ

 ןופ טייקמאזקריוו יד ןוא ,אזנעולפניא ןופ ןעמעראפ ערעדנא ענעדישראפ ןגעק ןצישאב וצ ענייא

 ידןגעקןעניסקאוו19-דיוואק ידןצישאבטצעיןעייטשרימ יוו .ראי עדעי ךיז טשיוט ןיסקאוו יד

טייקראטשןוימיא ידשטאכ ,ןאהראפטצעיןענעזסאוו19-דיוואק ןופןעמעראפענעדישראפ

טייגטעברא שראפ יד .סורייוו יד ןופםעראפ ידטיולךיזטדנעוו ,עבלעז ידגיבייאטשינזיא

ןעמעראפענעדישראפ ידןגעקןיסקאוועדעי ןופטייקמאזקריוו ידןלעטשראלק וצ ןארעטייוו

.סורייוו יד ןופ

?לענשיוזאןעניסקאוו ידטלקיווטנא ןעמ טאהיוזאיוו

טלעוועצנאג ידרעביאטעטיראירפעגיטכיוו א

 ןואסיזירקערעווש אטכאזרואראפ טאה הפגמ19-דיוואק יד

 ןבאהרעדנעלעלא .טלעוועצנאג ידטריטקעפארעווש טאה

עטסכעה יד ץלאןיסקאוו אןלעטשרעהאסאדטכאמעג

.טעטיראירפ

.סלעיירטלעקינילק יד ייבגנוגילייטאבעכיוה

 ידןריפוצכרודטייקכילגעמ ידטאהעג ןבאהסינאפמאק

טרעיודסע יוורעלענשןיסקאוו יד ראפסלעיירטלעקינילק

ןשטנעמרעטנזיוטעגילדנעצ .ןעניסקאווערעדנא ראפךילנעוועג

ןיסקאוו יד ןיאןעמענוצלייטנאןגארטעגנא לענשךיז ןבאה

סעטמענןעניסקאווערעדנא ראפןעוו תעשב ,סלעיירט

עניילק א וליפאןסילשנא וצ םישדח18 ןוא12ןשיווצךילנעוועג

.רעמונםעד ןופ לייט

גנוריצנאניפ

 ןבאה ןעניסקאוו יד ןכאמ סאוו סינאפמאק לעקידוסימראפ יד

 בייהנא ןופ ךיילג ןבאה ןוא עקיזיר עלעיצנאניפ א ןעמונעג

 ןסאמ ראפ טיירג ןייז וצ רעטלעג עגיטיונ יד טריטסעווניא

 ,סלעיירט לעקינילק יד רעבירא טייג סע ןעוו ךיילג עיצקודארפ

 ןייק ןא ןראוועג טריצודארפ ןענעז ןעניסקאוו יד זא טסייה סאד

.עיצקודארפ ןוא סלעיירט יד ןשיווצ  טלאהפא

טעבראמאזוצעכילטפאשנסיוו

לייטנא ןבאהטלעוו ידרעביא ןופרעלטפַאשנסיװרעטנזױט
.ןיסקאוו ידןלעטשרעהא וצןעמאזוצטעבראעג ןואןעמונעג

?טרעכיזראפןעניסקאוו19-דיוואק ידןענעז וצ

עטמאאבטייהנוזעגעשידאנאק יד ךרודטגיטעטשאבןראוועגןענעזןעניסקאוו יד .ָאי

טלעוו ידרעביאןשטנעמןענאילימעגילדנעצ .טרעכיזראפןענעזייז זא )אדאנאקטלעה(

.סטקעפא דייסעטסנרע ןייקןעלקיווטנא ןאטריניסקאווןראוועגןיושןענעז

 ךרודסעזיא ךאד ,טייצעצרוק א ןיאןעניסקאווידטלעטשעגרעהא  טאה ןעמשטאכ

ןעניסקאוו יד .ןראוועגטגיטעטשאבןענעזייז ראפןעלפאטשעגיטכיוועלאןעגנאגעג

טקנופןטראדנאטסטייהרעכיז ןואטעטילאווקעבלעז יד וצטלעטשעגסיואןעוועגןענעז

ןגלאפןטרעפסקע .אדאנאק ןיאטצונאבטרעוועכלעווןיסקאווערעדנאעכלעווייס יוו

 .ןיסקאוו ידןעמוקאב ןכאנ ןכאמךיזןעקסאווטקעפע דייסעכילדעשעכלעווייסךאנ
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Yiddish

 ידךיוא יוורעלטפאשנסיוו ליפיוזא ןופטעבראמאזוצ יד

 טאהסינאפמאקעטאווירפ ןואןעגנוריגערןשיווצן'תפותוש

 ,גנולקיווטנא ידטרעלענשראפ ןואטרעגנירגראפגיכאפליפ

ןיסקאווםעד ןופןעלייטראפ ןוא ,גנוריצירבראפ

mRNA ,ןסורייווענאראקרעביאטעברא שראפעגידרעירפ
ןעניסקאווviral vector ןוא ,ןעניסקאוו

ןוימיא יד ןופ אשונ יד ןיאטשראפעגךאסאןיוש טאה ןעמ

 יד ןיא תופיגמערעדנאבילוצןסוריווענאראקןגעק

-MERS ןוא2003ראי ןיאSARS-CoV(טייהנעגנאגראפ
CoVרעלטפאשנסיווןיוש ןבאהרעבירעד )2012ראי ןיא

 וצעיצקאערןוימיא ידרעביאעיצאמראפניאךאסאטאהעג

ןיושןרעווןעניסקאווןטראס עדייב .ןסורייווענאראק

.ןראי ראפטשראפעגכאנ

רעביא ראפןיוש ןעמטעבראןעניסקאווmRNA ידףיוא•

ןיושןענעזןעניסקאווטראס יד .ראיגיצנאווצ

 יוויוזאןסורייוו ראפןשטנעמ ןיאןראוועגטריבארפסיוא

.ולפ יד ןופןעמעראפענעדישראפרעדאאקיז

 ראפןיוש ןעמטעבראןעניסקאווviral vector ידףיוא•

טלקיווטנא ןעמ טאהןעניסקאוו יד .ראיגיסיירדרעביא

 ןוארעסנעקןגעקןעניסקאוו ,רעדלעפ ייווצ ןיא רקיעב

 .סעיצקעפניאןגעקןעניסקאוו

 .סעפורגטעטיראירפ יד ןופ רדס ידטיולםענייא ןדעי ראפןעמוקאב וצ אדןענעז ןואטסיזמואןענעז ןעניסקאוו19-דיוואק יד
 יד .לטראק(RAMQ)סנערושניאטלעה אטשינרעדא אי טאה ריא וצרעדא סוטאטסעלאגעל רעייא ןופןהעזעגפא
.טרידנעמאקערזיאסע רעבא ,טכילפ ןייקטשינזיא ןעניסקאוו

 .עפורגס'רעינאגדואנרא .רד טימטעבראמאזוצ ןיאטלעטשעגרעהאןראוועגזיאךעלטעצעיצאמראפניא יד
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)2\2(ןעניסקאוו יד ןופטײקרעכיז ןואטייקמאזקריוו יד
?ןעניסקאוו יד ןיא טגיל סאוו
 ןגאמראפ ענרעדאמ ןוא רעזייפ ךרוד טריצודארפ ןעניסקאוו יד
עשיניצידעמטשינערעדנא וצבאגוצ ןיאmRNA יד ךיז ןיא
.רעסאוו ןוא ,רעקוצ ,סנטעפ יוויוזאןלייטדנאטשאב

& ןאסנאשזד ןוא אקענעזערטסא ךרוד טריצודארפ ןעניסקאוו יד
 םעראפ עכילדעשמוא עטרילארטנאק א ךיז ןיא ןגאמראפ ןאסנאשזד
 סאוו רעריזיליבאטס ןוא ,ץלאז ,רעקוצ טימ ןעמאזוצ סורייוו יד ןופ
.רעסעב ןטעברא ןיסקאוו יד ןפלעה

עשיניצידעמטשינ יד ןופעבאגפיוא יד

:ןלייטדנאטשאב
 יד .ןלעצעכילשטנעמ יד ןיאןעגנירדנייראmRNA ידןפלעהסנטעפ

 ןיאטריצודארפןרעווראנןשינעפעשאב ןייק ןופטשינןעמוקסנטעפ

ןעגנוצנאלפ ןופןעמונעגסיורארעדאסעיראטארבאל

 ןיאןלעצעכילשטנעמ יד ןיאןרעדילגנייאךיזןיסקאוו ידטפלעהץלאז

.טצירפשעגנייאטרעווסעסאוו

.רעזירפ ןיאזיאסע תעשבליבאטסןיסקאוו ידןטלאהטפלעהרעקוצ

.ץירפשנייא יד ןכאמ וצטצונעגטרעוורעסאוו

ןלאזייז זאןלייטדנאטשאבעלאןטלאהמאזוצןפלעהרעריזיליבאטס

ךיוא יוו .רעטלאה יד ןופטנעוו יד וצןבעלקרעדאןלייטפאטשינךיז

ןלייטדנאטשאברעסאוו יד ןואןלייטדנאטשאבליוא יד זאסעטפלעה

.ןשימסיואןענעקךיזןלאז

 ןופ טמוקסאווטקודארפ םוש ןייקךיז ןיאטשינןגאמראפןעניסקאוו יד

 ןייקךיז ןיאטשינטגאמראפסע .שינעפעשאברעדא שטנעמ א

 יווןלייטדנאטשאבעשיגרעלארעדא ,סוויטעוורעזערפ ,קיטאיביטנא

.ג"דאןעטולגרעדא ,ךלימ ,סקעטיעל

?ןעניסקאוו19-דיוואק יד ןופסטקעפא דייס ידןענעזסאוו
:ןעניסקאווערעדנא ןופןעמאטפמיס יד וצךילנעןענעזןיסקאוו ידןעמענ ןכאנןעמוקראפןענעקסאווןעמאטפמיס יד

׃ןעמאטפמיס עדלימ•

.ןעלקסומ יד ןיא גאטייוו ,סלישט רעדא רעביפ ,טייקדימ ,גאטייוופאק ,ךאטש םענופ ץאלפ םייב גאטייוו

:)10%  ןופ רעגינייװ( ןעמאטפמיס עלעטימ•

.ןעלביארעדא ,ןגאמעזיול ,רעביפרעדא ,גאטייוופאק ,טייקדימעקראטש

)1% ןופרעגינייוו(ןעמאטפמיסערעווש•

.עיצקאערעשיגאלארוינרעדאעשיגרעלא

.ייווצ רעדא גאט א ךאנ קעווא ךילנעוועג ןעייג ןעמאטפמיס עלעטימ רעדא ערעגנירג יד

.19-דיוואק ןופ סעיצאקילפמאק עכילטיוט ךילגעמ ןוא עטסנרע יד וצ ךיילגראפ ןיא דלימ ראג ןענעז ןעמאטפמיס יד זא טכארטאב ןיא טמענ

.טייהקנארק יד ןפמעקאב וצ טיירג ךיז טכאמ ףוג יד ןוא טעברא ןיסקאוו יד זא ןזייוו ןעמאטפמיס יד

 ןיאןהעשעגךילנעוועגסעטעוועיצקאערעשיגרעלא א איךיזטכאמ ביוא .ןטלעזרעייזךיז ןכאמסטקעפע דייסערעווש יד

ץאלפ ידןזאלראפטשינ ןעמןעקםעדבילוצ .טלדנאהאב ךיילגטרעווסע ןואןיסקאוו ידןעמוקאב ןכאנןטונימעטשרע יד

.טונימעכילטעןטראוו וצףראד ןעמראנןיסקאוו ידןעמוקאב ןכאנ ךיילג

?19-דיוואקןכאזרואראפןענעקןעניסקאוו יד
 טכאזרואראפ סאוו סורייווא ךיז ןיא טשינ טגאמראפ סע דלאביוו19-דיוואק ןכאזרואראפ טשינ ןענעק ןעניסקאוו יד !ןיינ

19-דיוואק

 .סעפורגטעטיראירפ יד ןופ רדס ידטיולםענייא ןדעי ראפןעמוקאב וצ אדןענעז ןואטסיזמואןענעז ןעניסקאוו19-דיוואק יד
 יד .לטראק(RAMQ)סנערושניאטלעה אטשינרעדא אי טאה ריא וצרעדא סוטאטסעלאגעל רעייא ןופןהעזעגפא
.טרידנעמאקערזיאסע רעבא ,טכילפ ןייקטשינזיא ןעניסקאוו

 .עפורגס'רעינאגדואנרא .רד טימטעבראמאזוצ ןיאטלעטשעגרעהאןראוועגזיאךעלטעצעיצאמראפניא יד
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 וצןרעהפיוא ןעמןעק ,ןיסקאוו ידןעמוקאב ןכאנ

ןעלטימטייהטנוזעגעטרידנאמאקער ידןריציטקארפ

?רעגייטשסנבעלןלאמראנ םוצ ןרעקקירוצךיז ןוא
 ןיאץונאב םוצטגיטעטשאבןענעזסאווןעניסקאוו19-דיוואק ידסאוושטאכ .ןיינ

זיאסאוורעצימע .ךיילגטצושאבטשינ ןעמטרעוו ךאד ,םאזקריווןענעזאדאנאק

 ןיארעדאןיסקאוו ידןעמוקאב ןראפ ךיילגסורייוו יד טימגנוריראב ןיאןעמוקעג

סע .19-דיוואק טימטקעטשעגנאןרעווץלאכאנןעקןעמוקאבסע ןכאנגעט14 יד

עיצאלופאפ יד ןופ לייטעדנטיידאב אזיב םישדחעכילטעןרעיודעגךיואןעק

סאווןעלטימטייהרעכיז ידןטלאהוצנאגיטכיווזיארעבירעד .טריניסקאווןענעז

.טלעטשעגקעוואןראוועגןענעז

ןעניסקאוו ידרעביאסעגארפעטגערפעגטפא

?ןעניסקאוו19-דיוואק ידןעמוקאבןעקרעוו
ןגעקןריניסקאווךיזלאזרענייארעדעי זאטרידנעמאקערזיאסע

 א טימןשטנעמ ראפטעטיראירפ א אדזיאסע .19-דיוואק

 זא19-דיוואק ןופסעיצאקילפמאקןעלקיווטנא וצעקיזירערעכעה

.ערעדנא ראפןיסקאוו ידןעמוקאבןלאזייז

:ראפטרעכיזראפןענעזןעניסקאוו יד

טייהטנוזעגעליבאטס א טימןשטנעמ ןואןשטנעמערעטלע•

.קורד טולבעכיוהרעדאסיטיבעייד יוויוזא ,דנאטשוצ

רעדאBסיטייטעפעה ןופדנאטשוצעליבאטס א טימןשטנעמ•
CרעדאHIV.

ןעמענסאווןשטנעמרעדארעדראסיד ןטולב טימןשטנעמ•

גנורעווילגראפ טולבןטלאהוצפאןעניצידעמ

)anticoagulants(.

 ,ןסיבןטקעזניא ,גראוונסע וצשיגרעלאןענעזסאווןשטנעמ•

ןענעזייזגנאליוו ,סעיגרעלאעלאטנעמארייוונערעדא ,סגארד

.ןיסקאוו יד ןיאןלייטדנאטשאב יד ןופענייא וצשיגרעלאטשינ

 .סעפורגטעטיראירפ יד ןופ רדס ידטיולםענייא ןדעי ראפןעמוקאב וצ אדןענעז ןואטסיזמואןענעז ןעניסקאוו19-דיוואק יד
 יד .לטראק(RAMQ)סנערושניאטלעה אטשינרעדא אי טאה ריא וצרעדא סוטאטסעלאגעל רעייא ןופןהעזעגפא
.טרידנעמאקערזיאסע רעבא ,טכילפ ןייקטשינזיא ןעניסקאוו

?ןיסקאוו ידןעמוקאבןענעק19-דיוואק טימטקעטשעגנאןעוועגןיושןענעזסאווןשטנעמ
 וצ ידכןריניסקאווךיזןלאזייז זאטרידנאמאקערץלאכאנזיאסורייוו יד טימטקעטשעגנאןעוועגןיושןענעזסאווןשטנעמ וליפא .אי

ןיסקאוו יד ןעמטמענ ביואסטקעפע דייס ןופעקיזירערעכעה א אדטשינזיאסע .טיייצערעגנעל א ראפטצושאבטביילב ןעמ זאןרעכיזראפ

 .19-דיוואק טימטקעטשעגנאןעוועגןיושזיא ןעמךאנ

?שטנעמ א ןופDNA ידןשיוטןענעקןעניסקאוו יד
ןענעקןעניסקאוו יד ןופראטקעוולערייוורעדאmRNA יד .לאירטאמעשיטענעגןשיוטןלאזןעניסקאוו יד זאעקיזיר םוש ןייק אדטשינזיאסע .ןיינ

ןיסקאוו ידןעמוקאב ןכאנ ךיילגןלעצ יד ךרודטלקיטשוצטרעווmRNA יד .טגיל DNA יד יוולעצםענופ לייטסעילקונ יד ןיאןעגנירדנייראטשינ

.ןדניוושראפטרעווסע ןוא

 ?רעדניק ןבאהןענעקטשינלאז ןעמ זאןכאזרואראפןענעקןעניסקאוו יד
 ןבאהןענעקטשינלאז ןעמ זאןכאזרואראפןעניסקאוו19-דיוואק יד זאןגייצנאןעקסאווסעפע אדטשינזיאטפאשנסיוועגיטצעי ידטיול .ןיינ

.רעדניק

 ?ןיסקאוו יד ןעמוקאב ןענעק ןעיורפ עגידעגָארט ןוא רעדניק
 וצןבייהנא בורקב ןעמטעווקעביווק ןיארעטלע ןואראי12ןענעזסאוו יד ןופץונאב ןראפאדאנאק ןיאטגיטעטשאבןראוועגזיאןיסקאוורעזייפ יד

ראי12רעטנוארעדניק זאןרידנאמאקער וצעיצאמראפניאגונעג אדטשינךאנזיאליוורעד .טלאראי17 ןוא12ןשיווצןענעזסאוו ידןריניסקאוו

.ןיסקאוו ידןעמוקאבןלאז טלא

עקיזירערעכעה אןגאמראפייז זאטגייצעיצאמראפניאעגיטצעי ידדלאביוו ,ןריניסקאווךיזןלאזייז זאטרידנעמאקערזיאןעיורפעגידעגארט ראפ

 רעמטגאמראפסעדלאביווןעניסקאווmRNA ידןעמענשרעדנעןלאזןעיורפעגידעגארט .19-דיוואק ןופסעיצאקילפמאקןעלקיווטנא וצ

 ןופסעקיזיר ידרעסעבןייטשראפ וצראטקאדרעייז טימןדערכרודךיזןלאזןעיורפעגידעגארט .טרעכיזראפןענעזייז זאןזייוועכלעווסעידוטש

.ןיסקאוו ידןעמענ ןופןטיפענעב ןואסעקיזיר ידךיוא יוו ,גידעגארט ןייזן'תעשב19-דיוואק
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