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 ? COVID-19קעגן   רעןנייווַאקסאזאל מען פארוואס 
 

צו קעמפן דעם   ךזי גרייט, דער גוף COVID-19קעגן  רטניי ווען ַא מענטש איז ווַאקס 
קיישַאנז  יאון קַאמּפל ראַ ַ געפבַאשיצן פון די    מאכט מעגליך אז מען קען זיךווירוס. דָאס 

 . און מען שיטצט אויף די וואס איר האט ליב דעם ווירוס פון   קומעןוואס 

   
   זיכער    

 

טעסטען  פאר די זעלבע  גיין מוזן דורכ COVID-19די ווַאקסינז קעגן  
געניצט  וואס ווערט  קווַאליטעט און זיכערקיַיט ווי ַאלע אנדערע ווַאקסינז

 קַאנַאדע.  העלטסדורך איבערפרופט ַאלע ווערען אין קַאנַאדע. זיי  
 

 

  
 

 פערפיגבארקייט פון די וואקסין אין קאנאדא און קוויבעק   
 ֿפַאר ַאלע. ריי און פ אומזיסט די ווַאקסינז זענען 

 : עןווַאקסינ  יגעאיצט
1 .Pfizer-BioNTech 
2 .Moderna 
3 .Covishield/AstraZeneca 

 

ֿפַאר ווַאקסַאניישַאן.   יטיסירטזענען ּפריָאר ארבייטער מעדיצינישעניערז און עס
גרוּפעס.   ריטי אָ פריאנדערע מענטשן לויט די  פאר אלע אפעןווַאקסַאניישַאן וועט זיין 

  דיגעפרויען וועט זיין באשלאסן אין ַא שּפעטער עווַאקסַאניישַאן פון קינדער און שווַאנגער
 פָארשונג שטודיום. מער דַאטע נָאך 

 ווירקזאמקייט
 

זיי   .  COVID-19עפעקטיוו קעגן  80%ַאלע ווַאקסינז זענען מער ווי 
 סיניערז.  פארזענען אויך עפעקטיוו זיי  

. 
 

 

 : צו מאכען איין אפוינטמענט 
   www.quebec.ca/covidvaccineבעזוכט  דעראו  514-644-4545רופט 

 

COVID-19 קעגען   וואקסינען  
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
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ריט צו בעקומען די וואקסינעשיאןש 5  
 
 

 ארגונים קהילתיים אלה זמינים כדי לעזור לך ליצור 
 

 
   וןצו העלֿפן אאייך קַאמיוניטי ָארגַאניזַאציעס זענען בארעכטיגט  דאזיגע די

 דיין ַאּפוינטמַאנט  עת בַאגלייטן בשאייך  מַאכן ַא ַאּפוינטמַאנט ָאדער 
רובע-עיר  ארגון טלפון 

   

Côte-des-Neiges 514-340-1072 COVID Plan  

Notre-Dame-De-Grâce 

514-487-1311 

 

NDG Senior Citizens’ Council Côte Saint-Luc 

Montreal West 

Hampstead 

Westmount 
Peter-McGill 
Milton-Parc 

438-699-9927 Contactivity 

514-939-9575  Entraide Bénévole Métro 

514-845-2600 #2 The Yellow Door 

Outremont 
514-312-6522 COVID-19 Help Hub 

514-271-8869 SARPAD 

Parc-Extension 

438-830-3399 Forum des Citoyens Aînés de Montréal 

514-312-6522  COVID-19 Help Hub 

514-271-7224 ASKLIPIOS 

1-800-363-3399 Résidence Soleil 

Ville Mont-Royal  514-739-9000 Centre de bénévolat Ville Mont-Royal  

Other resource 1-800-363-3399 Résidence Soleil 
 

-1- 

מאך איין  

גישאפוינטמענט  

-2- 

אין און  -טשעק

 רעגיסטרירונג 

-3- 

אוטערזוכונג דורך איין  

 מעדיצינישער ארבייטער 

-4- 

 אימפונג 

-5- 

מינוט  15 וארט  

COVID-19    ואקסינען קעגען ו  

 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf

