واکسن
کویید19-

ابتدا�
اصول
ی

واکسنهای کویید 19-مصئون و موثر هستند.

ض
هدف از واکسن وقایه از ض
شناسا�
مری� کویید 19-را
مری� است .واکسنهای کویید 19-به بدن شما یمآموزند که چ�قسم وایرس عامل
ی
ض
مری� کویید 19-نیمشوند .واکسنهای کویید 19-در محافظت از شما
نموده و با آن مبارزه کند .واکسنهای کویید 19-باعث ابتالی شما به
ت
ض
صور� که بعد از واکسن شدن به کویید 19-مبتال شوید ،احتمالش بسیار کم است
مری� کویید 19-بسیار خوب عمل یمکنند .در
در مقابل
ت
که به شدت مریض یا در شفاخانه بس� شوید.
واکسنهای کویید 19-قبل از ت ن
گرف� جواز مرصف اضطراری به دقت در یک گروپ متنویع مورد تست قرار گرفتند .دهها هزار شخص
سیاهپوست ،ی ن
آسیا� در مطالعات واکسن فایزر ( ،)Pfizerمادرنا ( )Modernaو جانسون و جانسون (& Johnson
الت� ،بویم امریکا و
ی
ث ً
ت
ط� ب�بهره یممانند و در طول
 )Johnsonاش�اک نمودند .ما یمدانیم این جوامع در کنار جمعیتهای معلول و  +LGBTQما اک�ا از مزایای ب
ض
ط� و سوء استفاده را تجربه یمکنند .این عوامل اثر کویید 19-باالی این جمعیتها را
تاری ــخ و بطور مداوم تبعیض نژادی� ،به رویح ب
وخیمتر یمسازد و باالی این اهمیت که واکسن برای همگان موثر و مصئون است تاکید یمشود.
ت
مصئونی� نادیده گرفته نشدهاست .سازمان غذا و ادویه ( )FDAبرای دادن جواز به واکسنها،
در ساخت واکسنهای کویید -19هیچ مرحله
ٔ
ین
ت
محقق� عرصه صیح همچنان مصئونیت واکسنها را تحت نظارت قرار یمدهند.
مصئونی� را حتیم ساخته بود .در ضمن،
ارائه دادههای

بگ�ید؟
چرا باید واکسن کویید 19-ی
ن
طوال� مدت
•در مقابل نوع شدید کویید 19-و اثرات
کویید 19-از خود محافظت نمایید .

کدام اشخاص یمتوانند
واکسن دریافت کنند؟

•به ما کمک کنید به این اپیدیم خاتمه دهیم.
•از جامعه خود محافظت نمایید .از اشخایص که
خو� به
نیمتوانند واکسن شوند (خردساالن) ن یا به ب
واکسیناسیون جواب نیمدهند (کسا� که سیستم دفایع
ف
ضعی� دارند) محافظت نمایید.
•برای همگان واکسن رایگان است .بیمه و وضعیت
مهاجرت مهم نیست.

واکسنها حاوی این مواد نیستند
•نگهدارنده
•فرآوردهها یا ی ن
ژالت� خوک
•تخممرغ
•وایرس زنده کویید19-

به تمایم اهایل مینهسوتا به  5ساله و باالتر توصیه یمشود
واکسن شوند.
برای دریافت رهنما� در مورد ت ن
گرف� نوبت ،به سایت Ways to
ی
 Find a COVID-19 Vaccineمراجعه نماییدwww.health.( ،
state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/findvax.
.)pdf

یز
چ�ی که در وقت دریافت
واکسن در انتظار شماست

جان�
عوارض ب
ض
بع� اشخاص بعد از دریافت واکسن دچار
جان� معموال
جان� یمشوند .عوارض ب
عوارض ب
یک ایل دو روز دوام یمکند و معموال مانع انجام
فعالیت روزمره شما نیمشوند .ممکن است دچار
این عالیم شوید:

•اشخاص تعلیم دیده برای تطبیق واکسن ،شما
را درجریان این پروسه هدایت خواهند کرد ،در
جان�
مورد هر نوع خطر احتمایل یا عوارض ب
صحبت یمکنند و به سواالت جواب یمدهند.
ت
متفاو� دارد
•هر یک از واکسنها پالنگذاری
بنابراین درصورت ض�ورت به دریافت دوز
دیگری حتما از زمان مراجعه بعدی مطلع شوید.

درد در ناحیه بازو

◊ ض
تن
داش� عارضههای خایص که باعث
بع� اشخاص ممکن است به دلیل
تضعیف سیستم دفایع آنها شدند ،به دریافت دوز سوم واکسن کویید-19
فایزر یا مادرنا ض�ورت داشته باشند.
ت
◊ ث
بیش�ی
اک� اشخاص بعد از نوبتهای اولیه واکسن خود به دریافت دوز
ت
ت
ض
که به آن دوز بوس� یمگویند �ورت دارند .دوز بوس� به محافظت در
سطح باال کمک یمکند .در حال ض
حا� ،به تمام اشخاص  12ساله و باالتر
دریافت آن توصیه یمشود.

ت
بیش� ممکن است ض�ورت به دریافت
◊اشخاص خایص برای محافظت
ت
بوس� دوم داشته باشند ،مثل سالمندان و اشخایص که به دلیل
دوز
تن
داش� عارضههای خایص سیستم دفایعشان ضعیف است.

•بعد از دریافت واکسن خود یک کارت واکسن به شما داده یمشود .در آن
ن
واکس� را گرفتید.
مشخص یمشود کدام نوع

درد عضیل
گ
خست�
رسدردی
تب/لرزه
ت
صور� که دچار عالیم شدیدی شدید ،به
در
شفاخانه مراجعه نمایید یا با  911به تماس شوید.

جان� شدید تحت نظر
•بعد از دریافت واکسن از نظر ابتال به عوارض ب
قرار خواهید گرفت.

خود و دیگران را مصئون نگه دارید
ت
بگ�ید .برای
حتما خود و فامیلتان تمایم دوزهای واکسن کویید 19-که واجد ش�ایط دریافت آنها هستید از جمله دوزهای بوس� را ی
ن
کاهش شیوع کویید -19الزم است همچنان توصیههای صحت عامه فعیل را مراعات کنید .این مراحل به حمایت از کوشش فراوا� که
جلوگ�ی از شیوع کویید -19انجام یمدهند کمک یمکنند:
واکسنها برای
ی

ماسک
بپوشید.

ت
صور� که
در
مریض هستید در
خانه بمانید.

دستان خود را
بشویید.

 6فوت از دیگران
بگ�ید.
فاصله ی
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