
از جامعه خود محافظت کنید.

1 9  - ید  و کو کسین  ا و

معلومات حاصل منایید
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اطفال و جوانان با گرفنت واکسین کامال مصون 
خواهند بود. 

واکسین از متام افراد، ازجمله اطفال و جوانان در مقابل مصاب شدن به 

کووید19- محافظت می کند.  واکسین همچنین در صورت مصاب شدن اطفال 

و جوانان به کووید19-، از شدت یافنت مرض در آنان پیشگیری می کند.

انواع جدید ویروس کووید19- وجود دارد، ازجمله نوع دلتا که راحت تر گسرتش 

می یابد و عالئم شدیدتری را ایجاد می کند.  واکسین درمقابل انواع مختلف 

ویروس منجمله نوع دلتا مصونیت ایجاد می کند.  

اکنون برای
 

 سنین باالتر از
 

 می باشد 5 سال در دسرتس

از طفل خویش محافظت کنید. 

زمانیکه یک شخص واکسین می شود ، احتامل انتقال کووید19- به دیگران کاهش 

می یابد.  زمانی که اطفال واجد رشایط واکسین می شوند، از افراد ذیل در برابر 

ویروس محافظت می شود:

دوستان و اعضای فامیل آنان که هنوز واکسین نشده اند. 	 

 اشخاص ساملند و کسانیکه دارای رشایط خاص صحی و در 	 

معرض خطر شدید امراض شدید ناشی از کووید- 19 قرار داردند.  

با واکسیناسیون بیشرت اطفال و بزرگساالن، باز نگه داشنت مکاتب و مراکز کاروبار 

نیز آسان تر میشود.

محفوظ و مؤثر 
هیچ واکسین دیگری جهت مصونیت آن در تاریخ ایاالت متحده   	 

آزمایش نشده است.   

این واکسین برای اطفال، جوانان و بزرگساالن از نژادها،   	 

اقوام و سنین مختلف بی خطر می باشد.  

هیچ نوع مدرک مبنی بر اینکه این واکسین ها باعث می گردند   	 

که فرزند شام در آینده نتواند صاحب اوالد شود وجود ندارد.   

رایگان برای همه
شام و فرزندتان می توانید بدون توجه به وضعیت مهاجرت   	 

واکسین رایگان دریافت کنید.  

شام و یا فرزندتان برای دریافت واکسین رایگان به ارائه تذکره یا   	 

بیمه صحی رضورت ندارید.  

واکسیناسیون اطفال و جوانان از متام جامعه 
محافظت می کند.



عوارض جانبی خفیف طبیعی 
است

عوارض جانبی به این معنا نیست که فرزند شام مصاب به 

کووید19- می باشد. 

عوارض جانبی به این معنی است که واکسین به بدن طفل شام 

آموزش می دهد که چگونه با کووید19- مقابله مناید. 

عوارض جانبی خفیف ممکن است شامل موارد ذیل باشد:

درد یا تورم در بازوی محل تزریق واکسین   

خستگی  

رسدردی  

درد عضالت  

لرزش بدن  

تب   

حالت دل بدی   

عوارض جانبی جدی بسیار نادر است

واکسین ها بی خطر می باشند.  به احتامل زیاد، مریضی طفل 

شام در صورت مصاب شدن به ویروس کووید19- شدیدتر از 

مریضی ناشی از واکسین خواهد بود. 

برای معلومات بیشرت از دکتور معالج خود بپرسید. 
برای دریافت معلومات بیشرت در مورد واکسین های -کووید19- و سایر واکسین های که ممکن است فرزند شام به آنها نیاز داشته باشد، با دکتور معالج و یا نرس فرزندتان 

صحبت کنید.
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تعداد کمی از جوانان عوارض جانبی مانند التهاب قلب 

)میوکاردیت یا پریکاردیت( یا لخته شدن خون را تجربه کرده اند. 

عوارض جانبی جدی بسیار نادر است	 

 عوارض جانبی جدی قابل معالجه هستند و اکرث 	 

افرای که این عوارض را دارند بهبود می یابند.  

 مزایای واکسین بسیار بیشرت از خطرات ناشی از آن 	 

است.   

وقتیکه فرزند شام در برابر کووید19- واکسین می شود، می تواند با 

اطمینان به فعالیتهای عادی مانند حضور در مکتب، ورزش و دیدار با 

دوستان و فامیل و اقارب بپردازد. 

در قرار مالقات:

 نرس یا دکتور قبل از آنکه فرزند شام را واکسین بزنند، شام را در این مورد در جریان قرار می دهند، سوابق صحی 	 

فرزندتان را مرور می کنند و از شام می پرسند اگر کدام سوال داريد.

کودک شام باید 15 تا 30 دقیقه مباند تا مطمنئ شود حساسیت ندارد.	 

آنچه انتظار می رود


