ﺣﻘﺎﯾﻖ واﮐﺳن ﮐووﯾد: 19-
ﺑﺎرداری و ﺷﯾردھﯽ
ﭼرا ﺑرای ﮐووﯾد 19-واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷوﯾد؟
• واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻧوزاد ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺟدی ﻧ ﺎﺷﯽ از
ﮐووﯾد 19-اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد ،آﻧﺗﯽ ﺑﺎدیھﺎی )ﭘﺎدﺗن ھﺎی( ﻣﺣﺎﻓظ ﺑدﻧﺗﺎن را
ﺑﮫ ﺟﻧﯾن درون رﺣم ﺧود ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﻘداری ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﮐووﯾد 19-ﻣﺗوﻟد
ﻣﯽ ﺷود.
• واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧطرﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐووﯾد 19-را ﺑرای ﺷﻣﺎ در دوران ﺑﺎرداری ﮐﺎھش
ﻣﯽدھد .اﻓراد ﺑﺎردار ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ﺷوﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﺷﺗری دارد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری آﻧﮭﺎ
ﺷدﯾدﺗر ﺑﺎﺷد و در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗری ﺷوﻧد ،ﯾﺎ زاﯾﻣﺎن زودرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﻣﺎم ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻋﻣده ﺑﮭداﺷت ﻣﺎدران ،واﮐﺳن ھﺎ را در طول دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯾردھﯽ
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد واﮐﺳن درﯾﺎﻓت ﮐرد
• ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از ﺑﺎرداری ﯾﺎ ﺷﯾردھﯽ ،واﮐﺳن از ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮏ ﺗﻘوﯾﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
• اﮔر ﺣداﻗل  2ﻣﺎه از آﺧرﯾن دوز ﺳری اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،درﯾﺎﻓت ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﺑروز ﺷده
)دو ظرﻓﯾﺗﯽ( ﻣﮭم اﺳت.
• ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھﻣزﻣﺎن ،واﮐﺳنھﺎی دﯾﮕر از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﻔوﻻﻧزا و ) Tdapﮐزاز ،دﯾﻔﺗری ،ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ( را ھم
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر  ph.lacounty.gov/covidvaccineschedulesرا ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد.

ﭼرا واﮐﺳنھﺎ ﺑرای اﻓراد ﺑﺎردار اﯾﻣن ھﺳﺗﻧد؟
• ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﻧظﺎرت اﯾﻣﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در طول ﺑﺎرداری واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ﺑودﻧد،
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﻓزاﯾش ﺧطری ﺑرای ﻋوارض ﺑﺎرداری و ﯾﺎ ﻧﻘﺎﯾص ﻣﺎدرزادی را ﻧﺷﺎن ﻧداده
اﺳت.
• ھﯾﭻ ﯾﮏ از واﮐﺳنھﺎی ﮐووﯾد 19-ﺣﺎوی وﯾروس زﻧده ﻧﯾﺳﺗﻧد .واﮐﺳن ھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ
ﯾﺎ ﻧوزادﺗﺎن را ﺑﮫ ﮐووﯾد ﻣﺑﺗﻼ ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺳواﻟﯽ دارﯾد ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  1-866-626-6847ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎره 855.999.8525
ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺑزﻧﯾد ،ﺑﮫ آدرس  ContactUs@mothertobaby.orgاﯾﻣﯾل ﺑﻔرﺳﺗﯾد و ﯾﺎ در آدرس mothertobaby.org/ask-an-expert
ﺷروع ﺑﮫ ﭼت ﮐردن ﮐﻧﯾد.

واﮐﺳن ھﺎ ﺑرای ھﻣﮫ راﯾﮕﺎن اﺳت  -ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﯾﻣﮫ ﻧدارﯾد
ھﯾﭻ ﺳؤاﻟﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت از ﺷﻣﺎ ﭘرﺳﯾده ﻧﺧواھد ﺷد .ﻣراﮐز ﺑﺳﯾﺎری در طول ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ و ﻏروب ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی
ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﻧدارﻧد .ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﯾﮏ ﻣرﮐز:
• از آدرس  ph.lacounty.gov/howtogetvaccinatedدﯾدن ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  ، 1-833-540-0473از ﺳﺎﻋت  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ
 8:30ﺷب ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
• ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  2-1-1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ از ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ دﮐﺗر داروﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣل ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد.
• وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ راﯾﮕﺎن و واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز در دﺳﺗرس اﺳت.
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