و ا کسن کو و ید 1 9 -

از واقعیتها مطلع شوید.
واکسنهای کووید 19 -ایمن و مؤثر
هستند .این واکسن شام را دچار
بیامری کووید 19 -منیکند.

واکسنها برای همه رایگان هستند.

•واکسینه شدن بهرت از این است
که دچار بیامری کووید19 -
شوید.

•اگر شخصی نتواند هزینهی اجرایی واکسن را پرداخت کند ،نباید از واکسینه
شدن منع شود.

•میلیونها نفر در حال حارض با
موفقیت واکسینه شده اند.
•هیچ واکسن دیگری در تاریخ
ایاالت متحده ،به اندازه این
واکسن مورد آزمایش قرار
نگرفته است.
•ایمنی این واکسن روی هزاران
نفر اثبات شده است ،شامل
افرادی که از نژادها ،قومیتها
و سنین متفاوتی بودند.
•واکسن کووید 19 -دیانای شام
را تغییر منیدهد.

اما برای اطمینان ،سؤال کنید که آیا هزینه دیگری برای واکسینه شدن وجود دارد یا خیر.

•به محض اینکه واکسنها به طور گسرتده در دسرتس قرار بگیرند ،هرکسی
میتواند فارغ از وضعیت مهاجرت ،واکسینه شود.
•هرکس در نوبت خود میتواند واکسینه شود.

این واکسن درمقابل بیامری کووید19-
از شام محافظت میکند.
•اگر بعد از واکسینه شدن دچار بیامری
کووید شوید ،این واکسن از شدت بیامری
کم میکند.
•حتی اگر قبال دچار بیامری کووید19 -
شده
باشید ،همچنان باید واکسینه شوید.
•هنوز مشخص نیست که اگر کسی دچار
بیامری کووید 19 -شود ،تا چه مدتی
دوباره بیامر نخواهد شد.

برای اطالعات بیشرتcdc.gov/coronavirus :

اثرات جانبی طبیعی هستند.

اثرات جانبی به این معنا نیستند که دچار بیامری کووید -19شدهاید.

•اثرات جانبی به این معنا هستند که واکسن در حال آموزش به بدن شامست که چگونه با کووید 19 -مبارزه کند.
•اثرات جانبی میتواند شامل موارد زیر شود:
درد یا ورم روی بازو در نقطهای که واکسن را تزریق کردهاید.
رسدرد ،تب یا لرز.
•اگر احساس ناخوشی کردید ،شاید الزم باشد که چند روز از محل کار خود مرخصی بگیرید تا بهرت شوید.
•شام باید به مدت  15-30دقیقه بعد از تزریق واکسن در محل مبانید تا مطمنئ شویم که دارای آلرژی و حساسیت نیستید.

واکسنها شامل
موارد زیر منیشوند:

هیچ شواهدی موجود نیست که این واکسن منجر به مشکالت باروری میشود.
زنان باردار باید درخصوص واکسینه شدن ،با پزشک خود مشورت کنند.

•مواد نگهدارنده
•تخمها

•محصوالت گوشتی خوک
•ژالتین
•التکس
•هرگونه ویروس زندهی
کووید19 -

بعضی واکسنها نیاز به دو بار تزریق دارند ،درحالی که برخی واکسنهای دیگر فقط به یک بار
تزریق نیاز دارند .هر دو نوع واکسن ،ایمن و مؤثر هستند.
برای واکسنی که نیاز به دو بار تزریق دارد:
•اولین تزریق بدن شام را آماده میکند.
•دومین تزریق بعد از چند هفته انجام میشود تا ایمنی کامل را فراهم کند.
•حتام باید هر دو تزریق را دریافت کنید تا ایمنی کامل ایجاد شود.

بعد از واکسینه شدن ،به رعایت موارد امنیتی ادامه دهید .در حال حارض ،متخصصین منیدانند که این واکسن تا
چه مدتی از شام محافظت میکند .حتی بعد از تزریق واکسن:
دامئاً مناطقی که
زیاد ملس میشوند را
ضدعفونی کنید.

برای اطالعات بیشرتcdc.gov/coronavirus :

دستهای خود را به
طور مرتب بشویید.

فاصله اجتامعی
را رعایت کنید.

ماسک بزنید.

