واکسنهای کووید - 19-سؤاالت متداول
واکسیناسیون کامل و بروز
برای مشاهده آنالین این و سایر سؤاالت متداول واکسن ،به صفحه وب واکسن کووید 19-مراجعه نمایید.

«بروز بودن» واکسنهای کووید 19-به چه معناست؟
بالفاصله پس از دریافت تمامی دوزهای توصیه شده در سری اولیه و آخرین دوز تقویتی توصیه شده برای شما توسط  ، CDCواکسن های
کووید 19-شما بروز محسوب می شود.
اگر سری اولیه خود را تکمیل کرده اید ،اما برای تقویتی واجد شرایط نیستید ،شما همچنان بروز محسوب می شوید .اما اگر برای تقویتی واجد
شرایط شوید ،تا زمانی که شما آن دوز را دریافت کنید ،دیگر بروز نیستید.
زمانی که افراد با واکسنهای کووید 19-خود بروز هستند ،آنها دارای بهترین حفاظت در برابر بیماری شدید ناشی از کووید،19-
بستری و مرگ هستند.
جهت کسب اطالعات مربوط به تمامی دوزهای توصیه شده اولیه و تقویتی ،از تارنمای اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس با عنوان
زمانبندی واکسن کووید 19-در نشانی  ph.lacounty.gov/covidvaccineschedulesدیدن فرمایید .برای جزئیات بیشتر ،به تارنمای
 CDCبا عنوان واکسنهای کووید 19-خود ،شامل تقویتی را بروز نگاه دارید مراجعه نمایید.

چه زمانی من کامالً واکسینه محسوب میشوم؟
شما دو هفته پس از دریافت تمامی دوزهای توصیه شده سری اولیه ،کامالً واکسینه محسوب میشوید:
•

شما آخرین دوز سری اولیه واکسن کووید )COMIRNATY( Pfizer 19-یا  (SPIKEVAX) Modernaرا دریافت کردید ،یا

•

شما تک دوز واکسن کووید Johnson & Johnson (J&J)/Janssen 19-را دریافت کردید ،یا

•

شما  2دوز واکسن کووید Novavax 19-را دریافت کردید

•

شما تمامی دوزهای توصیه شده واکسن فعال کووید( 19-نه دارونما) را که اثربخشی آن در یک کارآزمایی بالینی تأیید شده ،دریافت
کردید.

جهت کسب اطالعات مربوط به تمامی دوزهای توصیه شده اولیه و تقویتی ،از تارنمای اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس با عنوان
زمانبندی واکسن کووید 19-در نشانی  ph.lacounty.gov/covidvaccineschedulesدیدن کنید.
اگر در خارج از ایاالت متحده یا با واکسنهای ترکیب و انطباق واکسینه شدهاید ،از واکسن های خود شامل تقویتی را بروز نگاه دارید دیدن
کنید ،و به سمت پایین به بخش (های) مربوطه تحت عناوین "واکسیناسیون خارج از ایاالت متحده آمریکا" یا "ترکیب محصوالت واکسن
کووید "19-بروید.

تفاوت بین کامالً واکسینه بودن و بروز بودن چیست؟
کامال واکسینه اصطالحی است که برای توصیف افرادی استفاده می شود که سری واکسن های اولیه  COVID-19خود را تکمیل کرده اند.
بعضی موقعیتها مستلزم آن است که فرد کامالً واکسینه باشد .به عنوان مثال ،واکسیناسیون کامل ممکن است برای مسافرت بینالمللی،
اشتغال ،حضور در مدرسه ،یا ورود به برخی از محلهای برگزاری الزامی باشد.
بروز بودن برای توصیف افرادی استفاده می شود که تمامی دوزهای توصیه شده  COVID-19خود شامل تقویتی را دریافت کرده اند .این افراد
از بهترین حفاظت در برابر  COVID-19برخوردار هستند.
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واکسنهای کووید - 19-سؤاالت متداول
واکسیناسیون کامل و بروز
از کجا میتوانم اطالعات بیشتری دریافت کنم؟
•

برای چاپ یا مشاهده این سؤاالت متداول یا سؤاالت متداول مربوط به مباحث دیگر واکسن کووید ،19-کد  QRرا
اسکن کنید یا به سؤاالت متداول واکسن کووید 19-مراجعه نمایید.

•

 – VaccinateLACounty.comاز جمله زمانبندیهای واکسن کووید 19-بههمراه نگارههایی برای نمایش موعد
تزریق هر دوز و اطالعات مربوط به چگونه واکسینه شویم.

•

تارنمای  CDCبا عنوان واکسنهایی برای کووید19-

•

اگر سؤاالتی دارید با پزشک خود صحبت کنید.
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