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دوزهای یادآور

واکسنهای کووید 19-مؤثر هستند

دوزهای یادآور ایمن هستند

واکسنهای کووید 19-از افراد در برابر ابتال به بیامری شدید ،بسرتی
شدن و مرگ محافظت میکند .دریافت همه دوزهای واکسن کووید،19-
ازجمله دریافت دوزهای یادآوری که واجد رشایط آنها هستید ،برای
برخورداری از باالترین سطح محافظت حائز اهمیت است.

دوزهای یادآور کووید 19-هامن مواد تشکیلدهنده واکسنهای
اصلی را دارند ،که ایمن بودن آن برای صدها میلیون نفر به اثبات
رسیده است .عوارض جانبی خفیف طبیعی هستند .عوارض جانبی
جدی بسیار نادر هستند.

دوزهای یادآور کمک میکنند تا همواره
محافظتشده مبانید
دوزهای یادآور واکسنهایی هستند که چند ماه بعد از واکسینه شدن کامل دریافت
میکنید تا دربرابر کووید 19-محافظتشده مبانید.
دوزهای یادآور برای بسیاری واکسنها رایج هستند .برای
مثال ،واکسنهای کزاز هر  10سال برای بزرگساالن به
دوزهای یادآور نیاز دارند.
دانشمندان مطلع شدهاند که با برخی از واکسنها ایمنی فرد واکسینهشده درطول زمان
کاهش مییابد و دوز یادآور به او کمک میکند محافظتشده مباند .دوزهای یادآور
کووید 19-نیز به همین ترتیب عمل میکنند.
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چه افرادی میتوانند دوز یادآور دریافت کنند
دوزهای یادآور به همه افراد محافظت اضافه میدهند ،اما بهطور خاص برای افرادی که دچار
عارضههای سالمتی هستند ،یا در مشاغل خاصی مشغول به کارند یا رشایط زندگیشان بهگونهای است
که در معرض خطر باالتر ابتال به کووید 19-یا بیامری جدی هستند ،حائز اهمیت است.
رصفنظر از وضعیت مهاجرت شام یا دارا بودن بیمه پزشکی یا کارت شناسایی ،دوزهای یادآور برای
همه رایگان هستند.

دادن محافظت حتی بیشرت
بهرتین راه برای محافظت از خود ،خانواده و جامعهتان در برابر کووید ،19-دریافت همه دوزهای واکسن است .دریافت همه
دوزهای واکسن به معنای دریافت هر دو دوز واکسنهای دو دوزی ،و سپس دریافت واکسنهای یادآوری که واجد رشایط آنها
هستید میباشد.
وقتی بیامر شدید ،به زدن ماسک ،رعایت فاصلهگذاری اجتامعی ،و ماندن در خانه ادامه دهید تا همه افراد را ایمن نگاه دارید.

از خود محافظت منایید .از جامعه تان محافظت کنید.
واکسینه شوید.
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