کووید19-
حقایق واکسن
چرا واکسن کووید 19-بزنیم؟
•
•

واکسن از خطر ابتال به بیماری بسیار شدید ناشی از کووید ،19-بستری شدن در بیمارستان یا
مرگ میکاهد .همچنین خطر ابتالیتان به کووید طوالنی را کاهش میدهد.
جهت برخورداری از بهترین حفاظت ،به تمامی دوزهای توصیه شده (از جمله دوزهای تقویتی)
احتیاج دارید.

چه کسانی میتوانند واکسن بزنند؟

رایگان

هر شخص  5سال به باال
• واکسنهای کووید 19-برایهمهرایگان هستند– حتیاگربیمهنداشتهباشید.
• دربارهوضعیتمهاجرتتان ازشماسؤالنخواهدشد.
• واکسنها برایهمهافرادتوصیهمیشوند،ازجملهکسانیکهباردارهستندیاشیرمیدهند و
کسانیکهبهکووید 19-مبتالبودهاند.

کدام واکسنهای کووید 19-توصیه میشوند؟
توصیه شده:
سری اولیه:
دوز تقویتی :#1
دوز تقویتی :#2

Pfizer
 5+سال
 2دوز :بهفاصله 3-8هفته
 5ماهبعد
 50+سال 4 :ماهبعد

Moderna
 18+سال
 2دوز :بهفاصله 4-8هفته
 5ماهبعد
 50+سال 4 :ماهبعد

من واکسن
کووید19-
خود را دریافت
کردم!
VaccinateLACounty.com

eLACounty

اگردچارنقصایمنیهستیدممکن است به دوزهای تکمیلی نیاز
داشته باشید -جهتکسباطالعاتبیشترباپزشکخودصحبت
کنیدیابهنشانی
 ph.lacounty.gov/covidvaccineschedulesمراجعه
نمایید.
دربرخیشرایط،ممکناستازواکسنJohnson & Johnson
برایافراد 18+سالاستفادهشود .اینواکسنبصورت یکتکدوز
بههمراهیکدوزتقویتی(باهریکاز 3واکسن) استکه 2ماهبعد
تزریقمیشود .عالوهبراین،افراد 50+یا 18+سالکه 2دوز
دریافتکردند،میتواننددوزتقویتیدومواکسن Pfizerیا
J&J
ّ
 Pfizerرادریافتکنند.
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کارت مدرک واکسیناسیون کووید19-
نام خانوادگی

نام
شماره پرونده پزشکی
تاریخ

تاریخ تولد

درمانگاه محل

شماره/شناسه محصول

دوز اوّ ل
کووید19-

//

دوز دوّ م
کووید19-

//

دوز سوّ م
کووید19-

//

واکسن

VaccinateLACounty.com

کووید19-
حقایق واکسن
نحوه دریافت واکسن
صدهامرکزدرسراسرشهرستانلسآنجلسوجوددارد -بسیارى ازآنهاآخرهفتهها وغروبباز
هستندونیازیبهتعیینوقتقبلیندارند.
براییافتنمکانیدرمحلهخود:
• بهنشانی VaccinateLACounty.comمراجعهنماییدیااز 8صبحتا 8:30شب
باشماره 833-540-0473تماسبگیرید.
• همچنینمیتوانید باشماره 2-1-1تماسبگیرید،یاازپزشکیاداروسازمحلیخودبپرسید.
• ایابوذهابرایگانوواکسیناسیونخانگینیزدردسترساست.
افرادصغیربرایواکسینهشدنبهرضایتنامه والدیاسرپرستقانونیخودنیازدارند.

چه عوارض جانبی دارد؟
•

عوارض جانبی واکسن شایع است و ممکن است شامل درد یا قرمزی بازو ،احساس خستگی،
تب ،لرز ،سردرد ،یا درد عضالنی باشد .این عالئم به این معنا نیست که کووید 19-دارید .همه
افراد دچار عوارض جانبی نخواهند شد.

•

بروز عوارض جانبی نشانه آن است که سیستم ایمنی شما در حال ایجاد حفاظت است .این
عوارض جانبی ممکن است بر توانایی شما در انجام برخی فعالیتهای روزانه اثر بگذارند اما
الا طی یک یا دو روز پس از دریافت واکسن ناپدید میشوند.
احتما 

•

عوارض جانبی جدی بسیار نادر و بیشتر آنها قابل درمان هستند.

ایمنی چطور؟
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•

ابتال به کووید 19-از طریق دریافت واکسن ممکن نیست .هیچ یک از واکسنها
حاوی ویروس عامل کووید 19-نیستند.

•

واکسنها روی دهها هزار نفر از جمله افراد رنگینپوست ،سالخوردگان و افراد مبتال
به بیماریهای زمینهای آزمایش شدند و ایمنی و اثربخشی آنها احراز شده است.

•

از دسامبر  ،2020صدها میلیون نفر بصورت ایمن واکسن کووید 19-دریافت
کردهاند.

•

واکسنهای کووید 19-همچنان تحت شدیدترین نظارت ایمنی در تاریخ ایاالت متحده
قرار میگیرند.

•

هیچ مدرکی در دست نیست که واکسیناسیون کووید 19-باعث بروز مشکالت
باروری میشود .آنها برای افراد باردار ایمن هستند و از سوی متخصصان بارداری
توصیه میشوند.

VaccinateLACounty.com

