واکسن های کووید-19-سؤاالت متدوال
اطالعات اساسی واکسن
چرا مهم است که واکسینه شویم؟
واکسن هایکووید 19-از افراد در مقابل بیماری شدید ناش از کووید 19-و رفت به بیمارستان یا مرگ حفاظت یم کنند.آنها همچنت
خطر ابتال به بیماری مزمن ناش از کووید( 19-مانند کووید طوالن) و غیبت از کار و مدرسه را کاهش یم دهند.
بعالوه ،واکسینه شدن خطر انتقال کووید 19-به دیگر افراد را کاهش یم دهد .این بویژه برای حفاظت افرادی که در معرض خطر
باالتری برای بیماری شدید قرار دارند ،مفید است.
توصیه یم شود افرادی که در گذشته به کووید 19-مبتال بوده اند ،هنوز واکسن دریافت کنند تا مصونیت خود را تقویت کرده و خطر
بستی شدن خود در بیمارستان را به سبب کووید 19-کاهش دهند.

عملکرد واکسن ها تا چه حد مطلوب است؟
واکسن های کووید 19-برای حفاظت در مقابل بیماری شدید ،ر
بستی شدن در بیمارستان ،و مرگ ی
ناش از کووید ،19-عملکردی
بسیار مطلوب دارند .در مقایسه با افرادی که واکسن های کووید 19-آنان بروز است ،افراد واکسینه نشده احتمال بیشتی برای ابتال
به کووید 19-دارند ،احتمال بسیار بیشتی برای بستی شدن در بیمارستان به سبب کووید 19-دارند و احتمال بسیار بیشتی برای
مرگ به سبب کووید 19-دارند.
آنهان که
کارشناسان مشاهده یم کنند که حفاظت یم تواند به مرور زمان ضعیف تر شود ،به ویژه برای گروهای معین از افراد مانند ی
سنت  65سال و باالتر هستند و افرادی که سیستم ایمن ضعیف دارند .دوزهای تقوین کمک میکنند که این حفاظت باز گردد .به این
دلیل ،تقوین برای تمایم افراد از سنت  12سال و باالتر و برای برخ از کودکان توصیه یم شود(.دوزهای تقوین را برای اطالعات بیشت
رؤیت کنید).
همچنان با تکامل دانش و ویروس ،توصیه های واکسن نت تکامل یم یابند .دانشمندان و کارشناسان طن به مشاهده نزدیک نشانه
های کاهش مصونیت در افراد از سنت مختلف و با عوامل خطر متفاوت ادامه یم دهند .آنها همچنت به چگونگ عملکرد مطلوب
واکسن ها برای حفاظت در مقابل سویه های جدید ویروس یم نگرند.

کدام واکسن ها در آمریکا در ر
دستس هستند؟
چهار واکسن کووید 19-برای پیشگتی از کووید 19-در آمریکا ،تایید شده یا مجاز هستند .آنها ساخته فایزر
)نام تجاری  ,Pfizer-BioNTech(Comirnatyمادرنا)نام تجاری  ,Moderna(Spikevaxنووکس  Novavaxو
جانسن و جانسن  Johnson&Johnsonهستند .واکسن های فایزر  Pfizerو مادرنا  Modernaبرای افراد سنت  6ماه و بزرگت
مجاز هستند .واکسن های نووکس  Novavaxبرای افراد سنت  12سال و بزرگت مجاز هستند .واکسن های جانسن و جانسن
) Johnson&Johnson(J&Jبرای بزرگساالن  18سال و باالتر مجاز هستند.
(CDCمراکز کنتل و پیشگتی از بیماری) ارجحیت واکسن های کووید 19-فایزر ،Pfizerمادرنا  Modernaو نووکس  Novavaxرا بر
واکسن جانسن و جانسن  J&Jتوصیه یم کند .واکسن جانسن و جانسن  J&Jدر برخ موقعیت ها یم تواند مورد نظر قرار گتد.
برای یادگتی بیشت از تارنمای  CDCواکسن های کووید 19-خود را بروز نگاه دارید دیدن کنید.
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واکسن های کووید-19-سؤاالت متدوال
اطالعات اساسی واکسن
ر
بیشتی کسب کنم؟
کجا یم توانم اطالعات
•
•
•
•

برای چاپ یا مشاهده این سؤاالت متداول یا سؤاالت متداول مربوط به مباحث دیگر واکسن کووید ،19-کد
 QRرا اسکن کنید یا سؤاالت متداول واکسن کووید 19-را دیدن نمایید.
هان برای نشان
 – VaccinateLACounty.comاز جمله زمانبندیهای واکسن کووید 19-بههمراه نگاره ی
دادن موعد تزریق هر دوز و اطالعات مربوط به چگونه واکسینه شویم.
تارنمای  CDCبا عنوان واکسنهای کووید19-
اگر سؤاالن دارید با پزشک خود صحبت کنید.
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