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1 9  - يد  و کو کسني  ا و

حقايق را بدانيد.

واکسني کوويد- 19 بې خطر و موثر 
است. واکسني مذکور شام را به 

کوويد- 19 مبتال منی کند.

 واکسني کردن به نسبت 	 
ابتال به کوويد- 19 بې    

خطر است.  

 ميليون ها نفر بطور 	 
محفوظ واکسني شده اند.  

 در تاريخ آياالت متحده 	 
واکسني ديگر به اينقدر    

برای محافظت شان    
آزمايش نشده است.  

 اين واکسني برای هزارها 	 
نفر از نژاد ها، اقوام و    
سنني مختلف بی خطر    

ثابت شده است.  

 واکسني کوويد- 19 در 	 
DNA شام تغيري منی آورد.  

اما اطمينان حاصل کنيد و بپرسيد که آيا هزينه ديگری برای واکسني کردن 

وجود دارد يا خري. 

 بر اساس عدم توانايی پرداخت هزينه مديريت واکسني، هيچ 	 

کس از دريافت واکسني منع منی شود.  

 هنگامی که واکسني بطور گسرتده در دسرتس باشد، هر کس 	 

می تواند بدون در نظر داشت وضعيت مهاجرت شان واکسني کند.  

هر کس به نوبت خود واکسني می شود.	 

واکسني مذکور از ابتال به کوويد- 19 

شام را محافظت می کند. 

واکسني برای همه رايگان است. 

 اگر پس از واکسني کردن به 	 
کوويد- 19 مبتال می شويد، واکسني    

مذکور شام را از مريضی جدی    
محافظت می کند.  

 حتی اگر قبالً به کوويد- 19 مبتال 	 
شده ايد، هنوز هم بايد واکسني    

شويد.   

 تا هنوز معلوم نيست که واکسني 	 
مذکور برای چه مدت يک فرد را از    

ابتال به کوويد- 19 محافظت می کند.   



عوارض جانبی عادی است. 
عوارض جانبی به اين معنی نيست که شام به کوويد- 19 مبتال شده ايد.

عوارض جانبی به اين معنی است که واکسني مذکور به بدن شام می اموزد که چگونه در مقابل کوويد- 19 مبارزه کند.	 

عوارض جانبی ممکن شامل زیر باشد:	 

درد يا ورم در بازو جائيکه واکسني می کنيد.   –
رسدرد، لرزش يا تب.   –

اگر احساس ناراحتی می کنيد، شام می توانيد از کارتان برای چند روز وقفه بگرييد تا حال تان بهرت شود.	 

شام بايد بعد از واکسني کردن برای 20-15 دقيقه مبانيد تا اطمينان حاصل شود که حساسيت نداريد. 	 
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هيچ شواهدی وجواد ندارد که واکسني مذکور در وراثت مشکالت را ايجاد می کند. 

زنان باردار بايد قبل از واکسني کردن با داکرت خود در مورد واکسني صحبت کنند.

بعضی از واکسني ها به دو دوز نياز دارند در حالی که واکسني های ديگر فقط به يک 

دوز نياز دارند. هر دو نوع واکسني مذکور بې خطر و موثر هستند.

برای واکسني های که به دو دوز نياز دارند:

دوز اول بدن شام را اماده می کند.	 

برای اينکه محافظت کامل دريافت کنيد، دوز دوم پس از چند هفته ترزيق می شود. 	 

برای اينکه محافظت کامل دريافت کنيد، ترزيق هر دو دوز مهم می است. 	 

موارد زير در 
واکسني شامل 

نيستند:
 مواد نگهدارنده	 

تخم مرغ	 

 محصوالت گوشت	 

خوک  

گالتین 	 

التکس 	 

 ويروس زنده 	 

کوويد- 19    

پس از واکسني کردن بطور محفوظ زندگی کنيد. در حالی حارض متخصصان منی دانند که 

واکسني مذکور برای چه مدت از شام محافظت می کند. حتی پس از واکسني کردن نيز:

ماسک بپوشيد.  فاصله اجتامعی را 
مراعت کنيد.

دستهای تان را مرتباً 
بشوييد.

سطوحی که زياد ملس 
می شوند مرتباً ضد 

عفونی کنيد.


