
 را دریافت کنید  19-واکسن کووید
!این واکسن ایمن است و اثربخشی دارد

19-حقایقی در مورد ایمنی واکسن و پیشگیری از کووید

به دست   vaccination-hpsm.org/covid/19اطالعات بیشتر را از طریق 

 آورید

 مهم است؟  19- چرا دریافت واکسن کووید
تواند باعث وخامت وضعیت فرد مبتال و حتی مرگ می 19-عالئم خفیفی دارند، اما کووید 19-با این که اکثر افراد مبتال به کووید

: تواند در این موارد کمک کندمیاز این نظر مهم است که  19-دریافت واکسن کووید.  شود
و جامعه ایمن ماندن خانواده ✓

 پایان یافتن این پاندمی ✓

پذیر بودن برگزاری دورهمی و بازگشت کودکان به آموزش بازگشت دوباره در کنار هم بودن در آینده، از جمله امکان ✓

حضوری

د؟ خطر باشتواند بیقدر سریع تولید شده است چگونه میواکسنی که این 
 :  بیان کرد 19-توان این دالیل را برای تولید سریع واکسن کوویدمی

سال است که دانشمندان روی ویروس 20بیش از . ها مطالعه استها حاصل دههواکسن •
میباشد، فقط یکی   19-کوویدویروس کرونا که عامل بیماری . کنندهای کرونا مطالعه می

  .از چندین نوع ویروس کرونا است

 .اندهای خود را با هم به اشتراک گذاشته دانشمندان سرتاسر دنیا داده •

 . بودجۀ زیادی از سرتاسر دنیا به پژوهش در این زمینه اختصاص یافته است •

 .  نام کردندافراد زیادی فوراً برای حضور در مطالعات تولید واکسن ثبت  •

FDA نادیده نگرفت 19-های کوویدای را در آزمایش ایمنی و اثربخشی واکسنهیچ مرحله  .
طبق همان روشهایی تحت آزمایش قرار گرفته اند که در طول دهه ها،   19-های کوویدواکسن

 .اندخطر بودن و اثربخشی واکسن استفاده کردهمتخصصان برای اطمینان از بی

 کند؟ محافظت می 19-برابر کوویدواکسن چگونه از من در 
. وجود دارد  19-ضرری را تولید کنند که در کوویددهد پروتئین بیهای شما دستور میعملکرد واکسن اینگونه است که به سلول

کدام از  هیچ. محافظت کند 19- آموزد که چگونه از شما در برابر کوویدبدن شما با محافظت از خود در برابر این پروتئین می
 . دهندهای شما را به هیچ طریقی تغییر نمیژن 19-های کوویدواکسن

• Pfizer  وModerna  های هر دو جزء واکسنmRNA رسان ها از پیامآن .هستندRNA (mRNA) کنند تا به  استفاده می

ایمنی کامل  19-در برابر کووید از موارد  %95هر دو واکسن در حدود . بدن شما دستور دهند که این پروتئین را تولید کند

 . کنندایجاد می

• Johnson & Johnson  این واکسن برای دستور دادن به بدن برای تولید پروتئین، از  .یک واکسن ناقل ویروس میباشد

، محافظت کاملی  از موارد %72در  Johnson & Johnsonواکسن . کندخطر و سرد استفاده مییافته، بیویروس تغییر 

وقفۀ کوتاهی در استفاده از این واکسن ایجاد شد، اما از آنجا که مقامات ایالتی و فدرال بی . کندایجاد می 19-در برابر کووید

این واکسن  . استفاده از آن را از سر گرفتاند، سازمان بهداشت شهرستان سن ماتئو خطر بودن این واکسن را اعالم کرده

گیری  دارای برچسب هشدار و اطالعاتی خواهد بود تا شهروندان بتوانند در مورد تزریق آن تصمیم

.  کنند

FDA سه واکسن    تا امروز
: را تأیید کرده است   19-کووید

http://www.hpsm.org/covid-19/vaccination
https://wexnermedical.osu.edu/blog/which-covid-19-vaccine-is-best
https://wexnermedical.osu.edu/blog/which-covid-19-vaccine-is-best
https://www.pbs.org/newshour/health/how-does-the-johnson-johnson-vaccine-compare-to-other-coronavirus-vaccines


شود؟  19-تواند باعث ابتالی من به کوویدمی  19- آیا واکسن کووید

ممکن است پس از دریافت واکسن عوارض جانبی در شما ظاهر . کنند 19-توانند شما را مبتال به کوویدنمی 19-های کوویدواکسن

عوارض جانبی .  بلکه نشانۀ اثربخشی این واکسن است. نیست 19-بروز عوارض جانبی در شما به معنای ابتال به کووید. شود

 :شایع

 درد، تورم و قرمزی بازو در محل تزریق واکسن •

دنهای دیگر بلرز، خستگی و سردرد در تمام قسمت •

اگر این عوارض از بین نرفت، یا چنانچه سؤالی  . اکثر عوارض جانبی خفیف تا متوسط هستند و باید ظرف چند روز از بین بروند

تماس  8773-846-833-1به شمارۀ  HPSMخود یا خط مشاوره پرستار ( PCP)های اولیه دهنده مراقبتداشتید، با ارائه

 .بگیرید

 آیا هنوز باید واکسن دریافت کنم؟ .  امشدهمبتال   19-به کووید 
مدت پس از بهبود از این  دانند افراد تا چهمتخصصان نمی.  مبتال شده باشید هم باید واکسن دریافت کنید 19-بله، اگر به کووید

افراد نزدیکتان به این بیماری مبتال شوید، خطر مبتال شدن  19-اگر دوباره به کووید. مصونیت دارند 19-بیماری، در برابر کووید

 .  نیز وجود دارد

 دریافت کنم؟  19-مشکل سالمت دارم، با این حال آیا باید واکسن کووید 
ها حتی واکسینه این بیماری. توانید و باید واکسن بزنیداگر مشکالت سالمت نظیر بیماری قلبی، دیابت یا بیماری ریوی دارید، می

وخیم شود یا  19-زیرا احتمال اینکه وضعیت افراد دچار مشکالت سالمت پس از ابتال به کووید. سازدمیتر شدن شما را ضروری

 . این افراد فوت شوند بیشتر است 

 آیا زنان باردار یا مادران شیرده باید واکسن بزنند؟ 

دارند باردار برای زنان باردار، زنانی که قصد  19-بر اساس مدارک فعلی، متخصصان سالمت اعتقاد دارند که واکسن کووید

 . شوند و مادران شیرده خطر ندارد

 چند است؟  19-قیمت واکسن کووید

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوۀ ثبت نوبت، از .  کنندصورت رایگان واکسن دریافت میبه HPSMاعضای 

hpsm.org/vax بازدید کنید. 

: خود تماس بگیرید PCPبا  19-ر این موارد پیش از دریافت واکسن کوویدد

خطر بودن دریافت واکسن دارید آیا سؤاالت بیشتری در مورد بی  •

 یا پلی سوربات آلرژی دارید  ( PEG)آیا به پلی اتیلن گالیکول   •

 هایی دارید آیا مطمئن نیستید چه نوع آلرژی •




