واکسن های کووید-19-سؤاالت متداول
دوزهای تقویتی
دو

برای مشاهده اینها و سؤاالت متداول واکسن های دیگر در آنالین ،از صفحه تارنمای واکسن کووید 19-دیدن کنید.

چرا دوز های تقویت واکسن کووید 19-مهم هستند؟
دوزهای تقویت برای انواع بسیاری از واکسن ها استفاده یم شوند تا حفاظت بدون وقفه در برابر بیماری شدید ارائه کنند.
واکسن های کووید 19-به عملکرد مطلوب ادامه یم دهند تا مردم را در برابر بیماری شدید محافظت کنند .اگرچه ،به مرور زمان سطح
این حفاظت یم تواند ضعیف شود .دریافت تقویت واکسن کووید 19 -مهم است زیرا مصونیت شما را قویت یم کند .این به شما از ابتال
به بیماری شدید ،بستی شدن در بیمارستان و حت مرگ ،حفاظت بیشت ارائه یم کند.
دوز تقویت که برای شما توصیه شده است را دریافت کنید(زیر را رویت کنید).

تقویت بروز شده کووید 19-چیست؟
این پایت ،تقویت های بروز شده(دوظرفیت) جایگزین تقویت های اصیل (یک ظرفیت ) شده اند .آنها همچنی به عنوان تقویت های پایت
 2022شناخته یم شوند.
این تقویت های بروز شده پایتی  Pfizerو  ، Modernaحاوی همان اجزای اسایس واکسن های اصیل است ،اما بروز شده اند تا آخرین
سویه های فریع امیکران ) BA.4و (BA.5و همچنی قدرت ویروس اصیل کووید 19-را هدف قرار دهند .سویه های فریع  BA.4و
 ،BA.5سبب بیشت موارد کنون ابتالی کووید 19-در کالیفرنیا هستند .آنها از قدرت های قبیل ،مرسی تر هستند.
این تقویت های بروز پایتی یم توانند هم به بازگرداندن حفاظت که به مرور زمان کاهش یافته است و هم به ارائه حفاظت وسیع تر در
مقابل سویه های جدید ،کمک کنند.

چه کیس باید دوز تقویت کووید 19-را دریافت کند؟
تمایم افراد  5ساله و بزرگت باید یک تقویت ( دوظرفیت) بروز شده ز
پایتی دریافت کنند  ،حداقل  2ماه پس از آخرین دوز واکسن
کووید( 19-یا آخرین دوز رسی اولیه یا آخرین تقویت یک ظرفیت ) .این رصف نظر از تعداد تقویت ها یا نوع واکسن ( واکسن هان ) است
که در گذشته دریافت کرده اند.
• افراد  6ساله و بزرگتریم توانند تقویتی پاییزی  Pfizerیا  Modernaدریافت کنند.
• کودکان  5ساله فقط یم توانند تقویتی پاییزی  Pfizerدریافت کنند.
توجه :نسبت به نوجوانان و بزرگساالن ،کودکان  11ساله و کوچکت ،دوز ز
پایی تری از تقویت بروز شده دریافت یم کنند.
ز
سنی  6ماه 4-سال وجود ندارد.
دوزهای تقویت مجاز برای کو دکان
معی در رده ز
ز
ست  18سال و بزرگت
گزینه های تقویت جایگزین برای افرادی
افراد سنی  18سال و بزرگت یم توانند یک واکسن ( Novavaxیک ظرفیت ) را به عنوان یک تقویت بجای تقویت بروز توصیه شده Pfizer
یا  Modernaدریافت کنند ،اگر تمایم معیارهای زیر را برآورده یم سازند:
 .1آنها قادر نیستند یا تمایل ندارند که یک تقویت بروز دریافت کنند( برای مثال ،اگر آنها به شدت به واکسنهای  Pfizer mRNAیا
 Modernaحساسیت دارند) ؛ و
 .2آنها رسی اولیه واکسیناسیون را تکمیل کرده اند ؛ و
 .3آنها هرگز در گذشته تقویت دریافت نکرده اند.
تقویت  Novavaxحداقل  6ماه پس از تکمیل آخرین دوز رسی اولی ه تزریق یم شود.
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واکسن های کووید-19-سؤاالت متداول
دوزهای تقویتی
دو

افی چه ز
از ابزار تعامیل دری ز
زمان یک تقویت بزنید در صفحه تارنمای  CDCبا عنوان واکسن های کووید 19-خود شامل تقویت ها را
ز
بروز نگاه دارید ،دیدن کنید تا ببینید چه زمان شما (یا فرزندتان) یم توانی د یک تقویت دریافت کند.
اگر سؤاالتی دارید  ،با پزشک خود صحبت کنید.

آیا اگر به کووید مبتال بوده ام ،یم توانم تقویت دریافت کنم؟
بله .دریافت واکسن کووید 19-پس از آنکه مبتال به کووید 19-بوده اید  ،حفاظت بیشتی در مقابل آن در آینده ایجاد خواهد کرد.
ز
صت کنید تا بهبود یافته باشید(اگر عالئم داشتید)
• اگر در حال
حاض به کووید 19-مبتال هستید برای دریافت واکسن کووید 19-ر
و جداسازی را تمام کرده باشید .این به آن دلیل است  ،زمان که برای دریافت واکس ن یم روید  ،کووید 19-را به کارکنان خدمات
درمان و دیگران رسایت ندهید.
• اگر اختا به کووید 19-مبتال بوده اید  ،شما ممکن است در نظر گتید که یک دوز واکسن(رسی اولیه یا تقویت ) را تا مدت  3ماه
از زمان که عالئم شما آغاز یا اولی دفعه ای که آزمایش شما مثبت شد (اگر هیچکونه عالئیم نداشتید)  ،به تاخت بیاندازید .در
چند ماه اول پس از عفونت اخت کووید ، 19-احتمال خطر عفونت مجدد شما کمت است .زمان طوالن تر بی عفونت و دریافت
واکسن همچنی ممکن است سبب نتیجه پاسخ ایمت بهتی شود .بهر حال ،شما نباید دوز را بیش از  3ماه به تأخت بیاندازید و
دریافت زودتر واکسن ایمن است.

خطرات دریافت تقویت چیست؟
جنت ،خفیف تا متوسط هستند و 2
عکس العمل بعد از دوزهای تقویت همانند عکس العمل ها بعد از دوزهای اولیه است .اغلب اثرات ر
جنت جدی رسی های اولیه نادر است .برای جزییات بیشت ،از صفحه تارنمای  CDCایمت واکسن های
روز یا کمت طول یم کشند .اثرات ر
کووید 19-دیدن کنید .مزایای دریافت یک دوز تقویت بر هر خطر بالقوه شناخته شده ،غالب است.

آیا برای دریافت دوز تقویت ،نیاز به نشان دادن نوشته دکت یا نسخه هستم؟
خت ،شما نیاز به نوشته دکت یا نسخه برای دریافت دوز تقویت نیستید .وقت که شما به محل یم روید  ،اثبات واکسیناسیون از قبیل
کارت سفید  CDCیا مدرک دیجیتال واکسیناسیون خود را همراه ربتید .برای اطالعات بیشت  ،از صفحه تارنمای اداره بهداشت عمویم در
چگونه واکسینه شوید ،دیدن کنید.

کجا یم توانم اطالعات بیشتی دریافت کنم؟
•
•
•
•

برای چاپ یا مشاهده این سؤاالت متداول یا سؤاالت متداول مربوط به مباحث دیگر واکسن کووید ،19-کد  QRرا
اسکن کنید یا از سؤاالت متداول واکسن کووید 19-دیدن نمایید.
صفحه تارنمای  CDCواکسن های کووید 19-خود شامل تقویتی ها را بروز نگاه دارید.
 – VaccinateLACounty.comاز جمله زمانبندیهای واکسن کووید 19-بههمراه نگارههایی برای نشان دادن
موعد تزریق هر دوز و اطالعات مربوط به چگونه واکسینه شویم.
اگر سؤاالتی دارید  ،با پزشک خود صحبت کنید.

-2-

Los Angeles County Department of Public Health
VaccinateLACounty.com
)10/24/22 COVID-19 Vaccine FAQs – Boosters (Farsi

