سؤاالت متداول واکسیناسیون برای والدین

چرا انجام واکسیناسیونهای معمول اهمیت دارد
 .1چرا برای فرزندم مهم است که واکسنهای معمول را دریافت نماید؟
•

واکسیناسیونها و مالقات با پزشک برای حفظ سالمتی کودک مهم است و برای کودکان زیر دو سال ضروریست.
آنها به حفظ ایمنی و سالمت فرزندتان کمک میکنند .آنها از کودکان در برابر بیماریهای شدید و زیانباری
مانند سرخک ،اوریون ،فلج اطفال و پرتوزیس (سیاهسرفه) محافظت میکنند.

•

اگر فرزندتان برخی واکسیناسیونها را انجام نداده است ،اکنون زمان مناسبی است که این تاخیر را جبران کند.

•

برای مشاهده لیست واکسنهایی که کودکان بر اساس سن احتیاج دارند ،به نشانی
www.cdc.gov/vaccines/schedules/parents-adults/resources-parents.html
مراجعه نمایید.

 .2برای دریافت واکسیناسیونهای معمول ،فرزندم را کجا میتوانم ببرم؟
•

فرزندتان میتواند واکسیناسیونهای خود را از پزشک خود یا در داروخانه محلی دریافت کند .توجه داشته

باشید که بسیاری از داروخانهها نمیتوانند کودکان زیر  3سال را واکسینه کنند .اگر فرزندتان بیمه سالمت یا
پزشک ثابت ندارد ،به یک درمانگاه ایمنیسازی رایگان یا کمهزینه مراجعه کنید .برای یافتن درمانگاهی در
نزدیک خود به نشانی  ph.lacounty.gov/ip/clinics.htmمراجعه نمایید یا با شماره  2-1-1تماس

بگیرید 2-1-1 .در  24ساعت شبانهروز در دسترس است و اطالعات را به بسیاری از زبانها ارائه میدهد.

 .3آیا فرزندم باید واکسن کووید 19-دریافت کند؟
•

بله .کووید 19-در کودکان خفیفتر است ،اما بعضی از کودکان شدیداً بیمار میشوند و یا مشکالت سالمت

بلندمدتی از کووید 19-برایشان ایجاد میگردد که میتواند بر کیفیت زندگیشان اثرگذار باشد .این شرایط
ممکن است حتی برای کودکان سالم و بدون هیچگونه پیشزمینهی پزشکی نیز رخ دهد .واکسینهشدن کودک

شما موجب کاهش خطر ابتال به این عوارض میشود .برای بهترین محافظت در برابر کووید 19-کودک شما
باید تمام دوزهای واکسن توصیهشده خود از جمله دوز(های) تقویتی را در صورت واجد شرایط بودن دریافت
نماید.
•

برای اطالعات بیشتر به نشانی  VaccinateLACounty.comمراجعه نمایید.

 .4آیا فرزندم میتواند همزمان در برابر کووید 19-و سایر بیماریها واکسینه شود؟
•

بله .واکسن کووید 19-را میتوان همزمان با سایر واکسنهای معمول دریافت کرد .نیازی نیست برای کودک

شما فاصلهای بین زمان دریافت واکسن کووید 19-و سایر واکسنها ،از جمله واکسن آنفوالنزا ایجاد شود.

 .5آیا در زمان ثبت نام در مدرسه یا خدمات مراقبت از کودک به سوابق واکسن فرزندم نیاز
خواهم داشت؟

•

بله .همه دانشآموزانی که به مهدکودک ،پیشدبستانی ،مقطع هفتم و تمام دانشآموزانی که به یک منطقه
آموزشوپروش جدید وارد میشوند ،باید نشان دهند که تمام واکسنهای معمول الزامی را دریافت کردهاند.
برای جزئیات ،به نشانی  www.shotsforschool.orgمراجعه نمایید.
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