واکسني کوويد  19-جانسن و جانسن

حقايق را بدانيد.
چه اتفاق افتاد

در اپريل  ،2021بيشرت از  15نفر که اکرثيت از آنها زنانی بود که بني  18تا  48سال سن داشت ،چند هفته پس از تزريق واکسني  J&Jدچار لخته
شدن خون شدند.

به نسبت دچار لخته شدن خون ،مردم از
کوويد -19شديد مريض شده يا می مريند.

ميليونها نفر از جمله افراد از نژادها ،اقوام و سنني مختلف بطور محفوظ واکسني  J&Jرا
دريافت کرده اند.
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 J&Jفقط يک دوز تزريق می گردد ،بنا بر اين راحت ،بی
خطر و موثر است.

گزينه های ديگری واکسني موجود اند .لخته شدن خون به عنوان عوارض جانبی واکسني های
که دو دوز تزريق می گردد ،گزارش داده نشده است.
اگر هنوز هم پرسش داريد ،با داکرت تان صحبت مناييد که آيا کدام
واکسني ديگر برای تان بهرت است.

برای معلومات بيشرت:

cdc.gov/coronavirus

لخته شدن خون
بسيار نادر است
تا اپريل  ،2021بيش از  8ميليون واکسني
 J&Jدر آياالت متحده تزريق شده است.
در  1ميليون زنانی که سنني شان بني  18تا
 48سال بودند ،تقريباً  7زنان دچار لخته
شدن خون شدند .در زنانی که سنني شان
 49سال يا بيشرت اند و برای همه مردان اين
ارقام حتی نادرتر اند.
اين به اين معنی است که احتامل لخته
شدن خون بعد از تزريق واکسني بسيار
نادر است.

عالمئی که بايد به آنها توجه داشته باشيد
 3هفته

گرچه لخته شدن خون بسيار نادر است ،در صورت داشنت عالئم ذيل در طی چند هفته پس از تزريق واکسني ،فورا ً به داکرت
مراجعه کنيد:
•رسدرد شديد يا مداوم
•تاری دید
•نفس تنگی
•درد در قفس سينه
•ورم پاها
•درد شکم مداوم
•کبودی يا لکه های کوچک خونی زير پوست در جاهای فراتر از جای پيچکاری

واکسني  J&Jبی خطر است
مقامات صحی آياالت متحده مشکالت صحی که از واکسني به ميان می آيند ،از نزديک نظارت می کنند .آنها هر نگرانی را بسيار جدی می گیرند.
برای اينکه معلومات بيشرت در مورد لخته شدن خون به دست بياورند ،مقامات صحی توزيع واکسني  J&Jرا متوقف ساخت.
متوقف کردن واکسني برای چنني عارضه جانبی نشان می دهد که مقامات صحی واکسني را از خيلی نزديک مشاهده می کنند.

مقامات اکنون تعني کرده اند که

به نسبت خطر ،فوايد اين
واکسني بسيار زيات است.

لخته شدن خون قابل معالجه
است

خطر لخته شدن خون از واکسني
 J&Jبسيار نادر است.

از خود تان محافظت کنيد .از جامعه تان محافظت کنيد .واکسني کنيد.

برای معلومات بيشرت:

cdc.gov/coronavirus

