حقایق

واکسن
کویید19-

واکس نهای کویید 19-رایگان هستند.

صرفنظر از این که آیا بیمه دارید یا خیر یا وضعیت مهاجرت شما به کدام صورت است ،شما م یتوانید واکسن دریافت نمایید.

واکس نهای کویید 19-مصئون و ب یخطر هستند.
تمامی م راحل مصئونیتی مشابه هر واکسن دیگر را سپری نموده است.

واکس نهایکویید 19-موثر هستند.
واکس نها در محافظت از مردم در مقابل مریضی کویید 19-بسیار خوب عمل م یکنند .در صورتی که بعد از واکسن شدن به
کویید 19-مبتال شوید ،واکسن به محافظت از شما در مقابل ابتال به مریضی شدید یا م راجعه به شفاخانه کمک م یکند.
دو هفته بعد از دریافت دوز دوم در دورههای دو نوبتی یا اولین دوز در دورههای ی کنوبتی را در بر م یگیرد که محافظت علیهکویید19-
ایجاد شود .دو هفته بعد از دریافت دورههای اصلی واکس نهای کویید 19-شما کامال واکسن شده تلقی م یشوید .زمانی که تمامی دوزهای
واکسن کویید 19-که واجد ش رایط دریافت آنها هستید از جمله دوزهای بوستر را دریافت کنید ،شما ب هروز شده تلقی م یشوید .شخصی
که واکسن را به شما تزریق م یکند م یتواند در مورد تعداد دوزهای مورد ضرورت شما و زمان دریافت آنها از جمله زمان دریافت دوز
بوستر به شما معلومات دهد .مهم است که دوزهایی که ب رای ایجاد بهترین محافظت به آنها ضرورت دارید را دریافت کنید.

واکسن  2-دوزی (فایزر یا مدرنا)

* اشخاص دارای شرایط خاص که سیستم دفاعی شان ضعیف است باید یک دوز
اضافی به عنوان قسمتی از دورههای اصلی خود دریافت کنند و زمان دریافت دوز
بوستر آنها متفاوت خواهد بود .با ارائهدهنده خود صحبت کنید

واکسن  1-دوزی (جانسون و جانسون)

* اشخاص دارای شرایط خاص که سیستم دفاعی شان ضعیف است باید یک دوز
اضافی به عنوان قسمتی از دورههای اصلی خود دریافت کنند و زمان دریافت دوز
بوستر آنها متفاوت خواهد بود .با ارائهدهنده خود صحبت کنید

جهت کسب معلومات بیشتر ،به در مورد واکسن کویید )www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html(19-م راجعه نمایید
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