
וואקסינאציעס 

 פרי-קינדערגארטן 
)טשיילד קעיר, העד סטארט, 

  )K-3 אדער פרי K ,נורסערי

 קינדערגארטן – 
קלאס 4 

קלאסן 12 – 11 קלאסן 10 – 6 קלאס 5 

דיפטעריע, טעטענוס און 
 (DTaP) פערטאסיס

5 דאזעס 4 דאזעס
אדער 4 דאזעס נאר אויב דער פערטער דאזע האט מען באקומען ביי די 4 יאר אדער 

עלטער אדער 3 דאזעס נאר אויב דאס קינד איז 7 יאר אדער עלטער און די סעריע 
האט מען אנגעהויבן ביי 1 יאר אלט אדער עלטער

3 דאזעס

טעטענוס, דיפטעריע און 
 (Tdap) פערטאסיס בוסטער

1 דאזע )ביי 11 יאר אלט אדער עלטער(

  (IPV/OPV) 4 דאזעס3 דאזעספאליא
אדער 3 דאזעס נאר אויב דער 

דריטער דאזע האט מען באקומען 
ביי די 4 יאר אלט אדער עלטער

4 דאזעס3 דאזעס
אדער 3 דאזעס נאר אויב דער 

דריטער דאזע האט מען באקומען 
ביי די 4 יאר אלט אדער עלטער

3 דאזעס

מיזעלס, מאמפס און רובעלא 
(MMR)

2 דאזעס1 דאזע

B 3 דאזעס3 דאזעסהעפיטייטיס

1 דאזע2 דאזעס1 דאזע2 דאזעס 1 דאזעוועריסעלא (טשיקענפאקס) 

מענינדזשאקאקעל 
  (MenACWY)  קאנדזשוגעיט

 קלאסן 8 ,7 און 9: 
1 דאזע

קלאס 12: 2 דאזעס 
אדער 1 דאזע נאר אויב דער 

ערשטער דאזע האט מען באקומען 
ביי די 16 יאר אדער עלטער

 B הימאפילוס אינפלוענזא טייפ
  (Hib)  קאנדזשוגעיט

1 ביז 4 דאזעס
געוואנדן אויפן קינד'ס עלטער און די 
דאזעס וואס מען האט פריער באקומען

ניומאקאקעל קאנדזשוגעיט 
(PCV)

1 ביז 4 דאזעס
געוואנדן אויפן קינד'ס עלטער און די 
דאזעס וואס מען האט פריער באקומען

1 דאזעאינפלוענזא

 אלע סטודענטן אין עלטער פון 2 מאנאטן ביז 18 יאר אין ניו יארק סיטי מוזן באקומען די פאלגנדע וואקסינען כדי צו גיין אין טשיילד 
קעיר אדער שולע. קוקט איבער אייער קינד'ס וואקסין געברויכן באזירט אויף זיין אדער איר קלאס שטאפל דעם שולע יאר.

איז אייער קינד גרייט פאר טשיילד קעיר אדער שולע?
ווערט געוואר וועגן די פארלאנגטע וואקסינען אין ניו יארק סיטי

2018-2019 שולע יאר

דער צאל וואקסינען וואס אייער קינד דארף האבן קען זיין פארשידנארטיג באזירט אויפן עלטער און פריערדיגע וואקסין דאזעס וואס מען האט באקומען. 
אייער קינד קען דארפן האבן נאך וואקסינען אדער וואקסין דאזעס אויב ער אדער זי האט געוויסע געזונטהייט צושטאנדן. רעדט צו אייער דאקטער אויב 

איר האט פראגעס. פאר מער אינפארמאציע, רופט 311 אדער באזוכט nyc.gov/health און זוכט student vaccines (סטודענט וואקסינען).  
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