
 

1 
 

-דערווַײליקע הדרכה: אינפָארמירטע הסּכמה 
 ווַאקצין -COVID-19קַאמיטעט ֿפַאר  

 
 2020סטן דעצעמבער -30

 

 ווַאקצין -COVID-19 קַאמיטעט ֿפַאר הסּכמה צו דעם-דערווַײליקע הדרכה: נוץ ֿפון ַאן אינפָארמירטע הסּכמה 

 
I. הינטערגרונט 

מום, ווָאס וווינען אין  -און ַאנטוויקל   -ווערן ֿפַארַאנען, יחידים מיט גַײסטיק  COVID-19היות ווי ווַאקצינען ֿפַאר 

ָאדער ַאּפערירט דורך דעם שטַאט ניו יָארק ָאֿפיס ֿפַאר  בַאשטעטיקט אינסטיטוציעס, וועלכע זענען -צונאויֿפזַאמלענדיקע וווין

שטימט געווָארן בַײ  אַ אינסטיטוציעס") זענען ב -וי: "וווין ו זיי ) (מע ֿפַאררוֿפט זיך אויף OPWDDמום ( -מענטשן מיט ַאנטוויקל 

ֿפון דעם ווַאקצין, בהסּכם  ס בַאקומער  דיקעֿפַאזע-שטַאט ניו יָארק געזונט ָאּפטיילונג ווי ערשטע רדעם גובערנַאטָאר און דע 

 מיט ֿפַארַאנענקייט. 

 

II.  19אינפָארמירטע הסּכמה צו דעם-COVID - ווַאקצין 

- COVID-19ווַאקצין װעט ֿפַארלַאנגען אינפָארמירטע הסּכמה. מע ֿפַארלַאנגט ַא -COVID-19די אַײנגָאבע ֿפון דעם 

- אויסטיילונג - ווַאקציןקומט דעם ווַאקצין ֿפון ַא בַאשטימטן אַ ֿפָארעם ֿפון יעדער יחיד, ווָאס ב-זיּפונג און ַא הסּכמה-אימוניזַאציע 

ֿפָארעמס  -ָארט. ווַאקצינען, וועלכע בַאקומעט מען דורך קָאמונַאלע שּפיַיזערס, קען אויך ֿפַארלַאנגען זייערע אייגענע הסּכמה

 איידער אַײנגָאבע. 

 

ערס צוגעשטעלט  געב -הסּכמה-בַאהַאנדלונגען, די רשימה ֿפון די במקום  עאנדערע מינים ֿפון מעדיציניש  אין ֿפַאל ֿפוןווי 

אינסטיטוציעס, וועלכע זענען בַאשטעטיקט -וועט זַײן ֿפַארַאן ֿפַאר יחידים, ווָאס וווינען אין ווויןNYCRR § 633.16 14 אין 

ֿפַארלַאנגען אינפָארמירטע  וועלכע  אנדערע מעדיצינישע בַאהַאנדלונגען,   אין ֿפַאל ֿפון. ניט ענלעך ווי OPWDDדורך  

) דערווַײליק  2020סטן דעצעמבער, -29בַאֿפעל אויף - (ווי ַאמענדירט דורך נויטפַאל  NYCRR § 633.16 14הסּכמה, 

, צוצושטעלן  NYCRR § 633.16 14), ווי ָאריגינעל דערציילט אין ICCקָאמיטעטן ( - בַאֿפולמעכטיקט אינפָארמירטע הסּכמה

צו געבן  ֿפעִיקַײט  צין ֿפַאר יחידים, וועלכע (א) ֿפעלן די ווַאק-COVID-19אינפָארמירטע הסּכמה ֿפַאר דער אַײנגָאבע ֿפון דעם 

 מַאכער, ווי אויסגערעכנט אין -בַאשלוס- אינפָארמירטע הסּכמה און (ב) הָאבן נישט קיין ַאנדערן אויטָאריזירטן במקום

14 NYCRR § 633.16די   דיקויבענ ל. דערICC- ַא    מען ווַאקצין, דערלויבט ען צוצושטעלן אינפָארמירטע הסּכמה ֿפַאר דעם

ּפרָאצעדורע בנוגע דעם ווַאקצין, ווי ַאנדערש ווָאלט זַײן בנימצא, דערקענענדיק די נויטיקייט ֿפון  -מער צודערצַײטיקע הסּכמה

 ּפַאנדעמיע. -COVID-19צַאמען די ֿפַארשּפרייטונג ֿפון דער צודער ווַאקצינַאציע, ּכדי אַײנ

 

 ען.  -ICCדי   צןן נו ֿפאינסטיטוציעס, זָאלן נישט דַאר-דים, ווָאס וווינען אין ווויןֿפונדעסטוועגן, מערסטע יחי 

 



III. 19-COVID-יָאר ַאלט ָאדער עלטער   18ֿפַאר יחידים, וועלכע זענען  ווַאקצין: אינפָארמירטע הסּכמה 

צוצושטעלן אינפָארמירטע הסּכמה, וועט דער יחיד  ֿפעִיקַײט  די  ר ַאלט ָאדער עלטער און הָאטאָ י  18איז  יחיד אויב דער 

 ווַאקצין. - COVID-19צוצושטעלן זייער אייגענע הסּכמה ֿפַאר דעם 

 

וועט  צוצושטעלן אינפָארמירטע הסּכמה, ֿפעִיקַײט  די ר ַאלט ָאדער עלטער און הָאט נישט אָ י  18איז  יחיד אויב דער 

געבערס,  -הסּכמה-די במקום  ֿפון ווַאקצין זַײן צוגעשטעלט בַײ איינער -COVID-19די אינפָארמירטע הסּכמה ֿפַאר דעם 

. סּפעציפיש, אינפָארמירטע הסּכמה ֿפַאר דעם  NYCRR § 633.11(a)(1)(iii)(b) 14אידענטיֿפיצירט אין זענען  עלכע וו

COVID-19-געבערס, אין דעם דָאזיקן סדר: -הסּכמה-די ֿפָאלגענדיקע במקום ֿפון נער ווַאקצין זָאל מען בַאקומען ֿפון איי 

 

הסּכמה, ָאדער דעם יחיד'ס געהעריק  ַאזעלכע ַאן ַאּפוטרוּפוס, װָאס איז לעגַאל בַאֿפולמעכטיקט צו געבן )  1(

 ַאגענט, ָאדער ַאן ַאלטערנַאטיווער ַאגענט; - ָאּפהיט-נָאמינירט געזונט 

 ַאקטיוו ַאנגַאזשירט זיווג; ַאן )  2(

 ֿפון די עלטערן; יחיד ַאן ַאקטיוו ַאנגַאזשירט )  3(

 ַאן ַאקטיוו ַאנגַאזשירט דערווַאקסן קינד; )  4(

 ַאן ַאקטיוו ַאנגַאזשירט דערווַאקסן מיטקינד; )  5(

 גלידער; -ַאן ַאקטיוו ַאנגַאזשירט דערווַאקסן משּפחה)  6(

 ַאט ֿפַאר דעם װילָאברוק קלַאס; ר -קָאנסולטַאטיווער- דער קליענט)  7(

 ); ָאדער ICCקָאמיטעט (-דער אינפָארמירטע הסּכמה)  8(

   ), ָאדער ַא גערעכט ֿפון קָאמּפעטענטער רשות.SDMCקָאמיטעט (-מַאכער-בַאשלוס- ַא במקום)  9(

 

IV. 19-COVID- ינגער יָאר ַאלט ָאדער י  18ווַאקצין: אינפָארמירטע הסּכמה ֿפַאר יחידים, וועלכע זענען 

געבערס,  - הסּכמה-די במקוםֿפון יָאר ַאלט, איינער  18ווען ווַאקצינען זענען ֿפַארַאן ֿפַאר יחידים, וועלכע זענען יינגער ווי 

בַאֿפעל, זָאל צושטעלן  - , ווי ַאמענדירט דורך נויטפַאלNYCRR § 633.11(a)(1)(iii)(b) 14זענען אידענטיֿפיצירט אין וועלכע 

 ווַאקצין. -COVID-19אינפָארמירטע הסּכמה ֿפַאר דעם 

 

V. בַאשטימונג ֿפון ֿפעִיקַײט צוצושטעלן אינפָארמירטע הסּכמה 

ניט  ֿפעִיקַײט צוצושטעלן אינפָארמירטע הסּכמה ֿפַאר יחידים, וועגן וועמען הָאט קיין געריכט  ערדֿפון  ַא בַאשטימונג 

  - ּפלַאנירונג-בַאשלָאסן, ַאז זײ הָאבן נישט די ֿפעִיקַײט צוצושטעלן הסּכמה, זָאל זַײן געמַאכט דורך דעם ּפרָאגרַאם

 . קָאלעקטיוו

 

קָאלעקטיוון בַאשטימען די ֿפעִיקַײט צוצושטעלן אינפָארמירטע הסּכמה -ּפלַאנירונג -אין מערסטן טייל ֿפון ֿפַאלן, ּפרָאגרַאם

ּפרָאפעסיָאנַאל. יחידים, ווָאס הָאבן היסטָאריש  -געזונט - / אויֿפֿפיר - ָארמַאלער ָאּפשַאצונג דורך ַא גיַיסטיקֿפ ָאן ַא נויט ֿפַאר ַא 

קָאלעקטיוו, וועלן קערן קענען צושטעלן זייער  - בַאהַאנדלונג עםזייער אייגענע הסּכמה, ווי באשטימט דורך דצוגעשטעלט 



ווַאקצין. יחידים, ווָאס הָאבן היסטָאריש ניט געקענט צושטעלן זייער  -COVID-19אייגענע אינפָארמירטע הסּכמה ֿפַאר דעם 

געבער, ווועלן  - הסּכמה-קָאלעקטיוו, און ווָאס הָאבן גענוצט ַא במקום- לונגבַאהַאנדדעם אייגענע הסּכמה, ווי באשטימט דורך  

 ווַאקצין. -COVID-19קערן ניט קענען צושטעלן זייער אייגענע אינפָארמירטע הסּכמה ֿפַאר דעם 

 

  י יד בַאטרַאכטן דקָאלעקטיוו ֿפון דעם יח- ּפלַאנירונג-דער ּפרָאגרַאםזָאל אין לויף ֿפון דער בַאשטימונג ֿפון ֿפעִיקַײט, 

-COVIDַאלגעמיינעם ֿפַארשטַאנד ֿפון דער ַאן זיך ַאליין, די ֿפעִיקַײט צו בַאוויַיזן  ֿפַאר הסּכמה יחיד'ס געשיכטע ֿפון צושטעלן 

ּפרט.   דיק אינפָארמירטע הסּכמה אין דעם ׂשכלדעם ציל ֿפון ווַאקצינען, און די ֿפעִיקַײט אויסצודריקן ַא ֿפון  קרַאנקייט און  19

 קָאלעקטיוו זָאל מען דָאקומענטירן. -בַאשטימונג ֿפון דעם בַאהַאנדלונג  ַאזעלכע

 

בלויז ווען עס איז ַא קשיא בנוגע דער ֿפעִיקַײט ֿפון ַא יחיד צוצושטעלן אינפָארמירטע הסּכמה, איז ַא ֿפָארמַאלע  

בַאשטימונג. ֿפון די יחידים,    ַאזעלכעצו מַאכן  ּכדי איז נייטיק ּפרָאפעסיָאנַאל -געזונט - / אויֿפֿפיר - ָאּפשַאצונג דורך ַא גיַיסטיק

ועמען הָאט די  ו ּפרָאפעסיָאנַאל הָאט ֿפָארמַאליש ָאּפגעשַאצט, בלויז יענע, וועגן -געזונט- / אויֿפֿפיר  - ַא גיַיסטיקוועמען 

, ווען ַאן  ICC, ַאז זיי זענען ניט ֿפעִיק צוצושטעלן אינפָארמירטע הסּכמה זָאל מען ָאּפשיקן צו דעם  ןָאּפשַאצונג בָאשלָאס

געבערס איז ניט בנימצא. װַײטערע מַאטעריַאלן, ווָאס זענען ֿפַארבונדעט מיט  -הסּכמה-אנדערער אויטָאריזירטער במקום 

 StateWide Learning Managementווַאקצין, זענען ֿפַארַאן אין די   COVID-19ֿפעִיקַײט, סּפעציפיש ֿפַאר דעם -הסּכמה

System (SMLS) . 

 

VI.  19קָאמיטעט ֿפַאר דעם -נוץ ֿפון אינפָארמירטע הסּכמה-IDCOV- ווַאקצין  

ווַאקצין בלויז ֿפַאר יענע יחידים,  -COVID-19אינפָארמירטע הסּכמה ֿפַאר דעם  ן צו קריגּכדי  בַאנוצן  ICCמע קען דעם  

געבער, ווָאס  -הסּכמה-) הָאבן נישט קיין אנדערן במקום 2) ֿפעלן די פעִיקַײט צוצושטעלן זייער אייגענע הסּכמה און (1ווָאס: (

  ןסּפעציפיש -בעטן ַא ּפַאציענטצו איז אויטָאריזירט ָאנצונעמען טריטן אין זייער נָאמען. שּפַײזערס קענען אויך בַאטרַאכטן 

ווַאקצין ֿפון ַא מעדיצינישן ּפרָאפעסיָאנַאל, דער הויּפט אויב עס איז ַא דאגה וועגן דער  -COVID-19רעצעּפט ֿפַאר דעם 

 מעדיצינישער געשיכטע ָאדער סטַאטוס ֿפון ַא יחיד. 

 

 און די ּפרָאצעדורן ֿפון דעם קאמיטעט זענען בַאשרַײבט אין   ICCענישן בנוגע דעם צונויֿפשטעל ֿפון דעם די בַאדערֿפ 

14 NYCRR § 633.16 נוץ ֿפון ַאן -און וועט זַײן גילטיק. ֿפונדעסטוועגן, ֿפַאר דעם נויטפַאלICC  צו בַאקומען   ּכדי

די ֿפָאלגענדיקע ֿפָאדערונג מווּתר, וויַיל הסּכמה צו ַא ווַאקצין איז  ז  איווַאקצין, -COVID-19אינפָארמירטע הסּכמה ֿפַאר דעם 

 ּפלַאן: -ניט שייך צו ַא יחיד'ס אויֿפֿפיר 

14 NYCRR § 633.16(g)(8)(iii)(c) : ֿפָאדערונג, ַאז דערICC טש איין יחיד, ווָאס דינט נישט  אָ מוז ַארַײננעמען כ

- שטיצונג- הָאט איבערגעקוקט דעם יחיד'ס אויֿפֿפירוועלכער קָאמיטעט, - / מענטשנרעכט - ּפלַאן-דעם אויֿפֿפיר אויף 

 ּפלַאן. 

 



איז געמוטיקט, ָאבער נישט   ICCווַאקצין, דער  -COVID-19בַאטרַאכטנדיק די אייליקייט צו לָאזן צוטריט צו דעם 

) טעג נָאך דעם בַאקומען ֿפון ַאן ָאּפשיק. ַאן  5ינף (ֿפן איבערקוק און מַאכן ַא בַאשטימונג אין ײַ ֿפַארלַאנגט, צו ֿפַארענדיקן ז

 ּפַאקַאט זָאל ַארַײננעמען: -ָאּפשיק

 

- ַאן אויֿפֿפיר ַאחוץָאּפשיק -ICCּפרָאטָאקָאל ֿפַאר ַאן -ַאלע ֿפָארעמס, וועלכע זענען שוין ֿפַארלַאנגט ֿפַאר ַאגענטור)  1(

 בַאגרענעצונגן; -רעכט- אויֿפֿפירּפלַאן ָאדער ַאנדערע דָאקומענטן וועגן  -שטיצונג 

 סּפעציפישער רעצעּפט, אויב ָאנווענדלעך; -ּפַאציענט) 2(

ָאדער    Moderna :בויגן ֿפון דעם פַאבריקַאנט ֿפון דעם ווַאקצין, ווָאס מען טיילט אויס (למשל - ֿפַאקט-ַאן אינֿפָארמַאציע )  3(

Pfizerדע, אויב דער ֿפַאבריקַאנט איז אומבַאקַאנט); , ָאדער ביי 

 ֿפָארעם; און -זיּפונג און ַא הסּכמה-אימוניזַאציע-COVID-19ַא )  4(

דער יחיד איז ניט ביכולת צוצושטעלן אינפָארמירטע הסּכמה אין  ַאז דָאקומענטן, ווָאס בַאװַײזן, ַאז מע הָאט בַאשטימט,  )  5(

 זירט אויף: אַ בַאשטימונג קען זַײן בַאזעלכע זייער אייגענעם נָאמען. 

 קָאלעקטיוו; ָאדער -ּפלַאנירונג -ַא. ַאן איבערבליק ֿפון די רעקָארדן ֿפון דעם יחיד בַײ דעם ּפרָאגרַאם

ב. ַא ֿפָארמַאלע ָאּפשַאצונג, אויסגעֿפירט דורך ַא ליצענזירטן ּפסיכָאלָאג, ַא ליצענזירטן קלינישן  

- / אויֿפֿפיר  - נדערן גיַיסטיקאַ ן  אַ דורך   ָאדערַא ליצענזירטן דָאקטער   ָאדערגעזעלשַאפטלעכן ַארבעטער,  

לָאג, ַא ליצענזירטן קלינישן  ּפרָאפעסיָאנַאל און מיטחתמענט דורך ַא ליצענזירטן ּפסיכאָ -געזונט

 געזעלשַאפטלעכן ַארבעטער, ָאדער ַא ליצענזירטן דָאקטער. 

 
-ּפאול ּפַארטרידזש, הויּפט קען מען זיך ווענדן צו דר.   ,מיט ֿפרַאגעס וועגן דער דָאזיקער הדרכה ָאדער דעם דָאזיקן ּפרָאצעס 

 . Paul.Partridge@opwdd.ny.govנצשטַאטישע בַאדינונגען, אויף אַ ג  OPWDDּפסיכָאלָאג,  
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