واکسن کووید19-
حقایق واکسن
چرا واکسن کووید 19-دریافت کنیم؟
• واکسن خطر ابتالی شما به بیماری شدید ناشی از کووید 19-و بستری در بیمارستان یا مرگ را
کاهش میدهد.همچنین خطر ابتالی شما به کووید طوالنی را کاهش میدهد.
• برای کسب بهترین حفاظت ،به تمامی دوزهای توصیه شده نیاز دارید .این شامل یک تقویتی بروز
برای همه افراد  5ساله و بزرگتر است .اگر حداقل  2ماه از آخرین دوز کووید 19-شما گذشته
باشد ،تقویتی بروز خود را دریافت نمایید .این امر صرف نظر از تعداد دوز های تقویتی و نوع
واکسن دریافتی شما در گذشته است.

چه کسی میتواند واکسن دریافت کند؟
هر فرد  6ماهه و بزرگتر
• واکسنهای کووید 19-برای همگان رایگان است  -حتی اگر بیمه نداشته باشید.
رایگان

•

از شما درباره وضعیت مهاجرتیتان سؤالی پرسیده نمیشود.

•

واکسن ها برای همه افراد ،شامل زنان باردار یا شیرده و افرادی که قبالً به کووید19-

مبتال بودهاند ،توصیه میشود.

کدام یک از واکسنهای کووید 19-توصیه میشود؟
Pfizer
سنین  6ماه  4 -سال 3 :دوز اولیه

Moderna
سنین  6ماه –  4سال 2 :دوز اولیه

سنین  2 :+5دوز اولیه بعالوه تقویتی بروز  Pfizerیا
Moderna

سنین  2 :+5دوز اولیه بعالوه تقویتی* بروز  Pfizerیا
Moderna

Novavax
سنین  2 :+12دوز اولیه بعالوه دوز تقویتی بروز  Pfizerیا
Moderna
جهت کسب اطالعات بیشتر،
ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules
را رؤیت کنید.
اگر شما نقص ایمنی دارید ،ممکن است به دوزهای بیشتری نیاز
داشته باشید -با پزشک خود صحبت کنید.
می توان واکسن  Johnson & Johnsonو تقویتی های
 Novavaxرا در برخی شرایط برای افراد  18+سال
استفاده کرد.

*  5سالهها میتوانند فقط تقویتی  Pfizerرا دریافت کنند.
کارت واکسن کووید19-
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واکسن کووید۱۹-
حقایق واکسن
نحوه دریافت واکسن
صدها مرکز در شهرستان لس آنجلس وجود دارد  -بسیاری از آنها در روزهای
آخر هفته و شبها باز هستند و به گرفتن نوبت نیازی نیست.
برای یافتن یک مرکز در محله خود:
• از  ph.lacounty.gov/howtogetvaccinatedبازدید کنید یا از  8صبح الی 8:30
شب با  1-833-540-0473تماس بگیرید.
• همچنین میتوانید با  2-1-1تماس بگیرید یا از پزشک خود یا داروساز محلی بپرسید.
• ایاب و ذهاب رایگان و واکسیناسیون در منزل نیز در دسترس است.
افراد زیر سن قانونی برای دریافت واکسن به رضایتنامه والد یا قیم قانونی خود نیاز دارند.

عوارض جانبی آن چیست؟
• عوارض جانبی معمول شامل درد ،تورم و سرخی در محل تزریق واکسن ،درد ماهیچه یا
مفاصل ،تورم گرههای لنفاوی ،تب ،لرز ،سردرد و احساس خستگی میشود .عوارض جانبی
در کودکان خردسال نیز شامل گریه ،بی قراری ،خواب آلودگی و بیاشتهایی میشود.
• عوارض جانبی نشانه این است که سیستم ایمنی بدن شما در حال ایجاد محافظت است.
این عوارض ممکن است بر توانایی شما برای انجام برخی از فعالیتهای روزانه تأثیر
بگذارند ،اما باید ظرف یک یا دو روز پس از واکسینه شدن از بین بروند.
• عوارض جانبی جدی ،نادر است.

ایمنی چگونه است؟
• شما از واکسن به کووید ۱۹-مبتال نمیشوید.هیچ یک از واکسنها حاوی ویروس عامل
کووید ۱۹-نیست.
• این واکسنها بر روی دهها هزار نفر از جمله افراد رنگین پوست ،سالمندان و افراد
دارای عوارض پزشکی آزمایش شدهاند و ایمن و مؤثر بودند.

• از دسامبر  ،2020صدها میلیون نفر به صورت ایمن واکسن کووید۱۹-
را دریافت کردهاند.
• واکسنهای کووید ۱۹-همچنان تحت شدیدترین نظارتهای ایمنی
در تاریخ ایاالت متحده قرار میگیرند.
• هیچ مدرکی مبنی بر اینکه واکسنهای کووید ۱۹-باعث مشکالت باروری میشوند
وجود ندارد .این واکسنها برای افراد باردار بیخطر هستند و متخصصان بارداری
آن را توصیه میکنند.
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