بساراالین ،بچه
بزرگا و کودکان
هدر دسرتس
نیست

و ا کسن کو و ید

۱۹

حقايق را دریافت کنيد.
از جامعۀ تان حفاظت کنید.

از کودک تان محافظت کنید.
کودکان و جوانان با واکسینه شدن از بیشرتین ایمنی
برخوردار خواهند شد.
واکسن از متام افراد ،ازجمله کودکان و جوانان در مقابل ابتال به کووید ۱۹ -
محافظت میکند .واکسن همچنین در صورت ابتالی کودکان و جوانان به
کووید  ،۱۹ -مانع شدت یافنت بیامری در آنان میگردد.
انواع جدید ویروس کووید ۱۹ -وجود دارد ،ازجمله نوع دلتا که راحتتر
گسرتش مییابد و عالئم شدیدتری را ایجاد میکند .واکسن درمقابل انواع
مختلف ویروس ازجمله نوع دلتا مصونیت ایجاد میکند.

واکسیناسیون کودکان و جوانان از متام جامعه
محافظت می کند.
هنگامی که یک فرد واکسینه می شود ،امکان انتقال کووید  ۱۹ -به دیگران
کاهش مییابد .واکسیناسیون کودکان واجد رشایط ،موجب ایمنی افراد زیر در
برابر ویروس میگردد:
•دوستان و اعضای خانواده آنان که هنوز واکسینه نشدهاند.
•افراد مسن و کسانی که دارای رشایط خاص پزشکی و در
معرض خطر جدی ابتال به بیامری شدید ناشی از
کووید ۱۹ -هستند.
با واکسیناسیون بیشرت کودکان و بزرگساالن ،باز نگه داشنت مدارس و مراکز
کسبوکار نیز آسانتر میگردد.
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ایمن و مؤثر

•	

هیچ واکسن دیگری در تاریخ ایاالت متحده ،به اندازه این
واکسن در زمینه ایمن بودن مورد آزمایش قرار نگرفته است.

•	

ایمنی این واکسن بر روی کودکان ،جوانان ،و بزرگساالن از
نژادها ،قومیت ها و سنین مختلف اثبات شده است

•	

هیچ نوع مدرک مبنی بر اینکه این واکسنها باعث میگردند
که فرزند شام نتواند در آینده صاحب فرزند شود وجود ندارد.

رایگان برای همه

•	

شام و فرزندتان می توانید رصف نظر از وضعیت مهاجرتی
واکسن رایگان دریافت کنید.

•	

شام و یا فرزندتان برای دریافت واکسن رایگان به ارائه
کارت شناسایی یا بیمه درمانی نیاز ندارید.

آنچه انتظار میرود
هنگامی که فرزند شام در برابر کووید ۱۹ -واکسینه میشود ،میتواند
با اطمینان به فعالیتهای عادی مانند حضور در مدرسه ورزش و دیدار با
دوستان و خانواده بازگردد.
در قرار مالقات:

• پرستار یا پزشک قبل از آنکه فرزند شام را واکسن بزنند ،شام را در این مورد در جریان قرار میدهند ،سابقه پزشکی
کودک شام را مرور میکنند و از شام می پرسند که آیا سوالی برای آن ها دارید.
•کودک شام باید  ۱۵تا  ۳۰دقیقه مباند تا مطمنئ شود حساسیت ندارد.

اثرات جانبی خفیف طبیعی هستند.
بروز عوارض جانبی مبعنی ابتالی کودک شام به کووید۱۹ -
نیست.
اثرات جانبی به این معنا هستند که واکسن در حال آموزش به
بدن کودک شامست که چگونه با کووید ۱۹ -مبارزه کند.
اثرات جانبی خفیف میتواند شامل موارد زیر شود:
درد یا تورم در بازوی محل تزریق واکسن

عوارض جانبی جدی بسیار نادر است
واکسن ها بی خطر ند .به احتامل زیاد ،بیامری کودک شام
در صورت ابتال به ویروس کووید ۱۹ -شدیدتر از بیامری
ناشی از واکسن زدن خواهد بود.

تعداد کمی از جوانان عوارض جانبی مانند التهاب قلب (میوکاردیت
یا پریکاردیت) یا لخته شدن خون را تجربه کردهاند.

خستگی

•عوارض جانبی جدی بسیار نادر است

رسدرد

•عوارض جانبی جدی قابل درمان هستند و بیشرت افرا ِدی
که این عوارض را دارند بهبود مییابند.

درد عضالتی
لرز
تب

•مزایای واکسیناسیون بسیار بیشرت از خطرات ناشی از
آن است.

حالت تهوع

از پزشک خود بخواهید که اطالعات بیشرتی در اختیارتان قرار دهد.

برای کسب اطالعات بیشرت در مورد واکسنهای کووید ۱۹ -و سایر واکسنهایی که ممکن است فرزند شام به آنها نیاز
داشته باشد ،با پزشک و یا پرستار کودک خود صحبت کنید.
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