COVID-19-ի Դեմ Պատվաստանյութեր՝ Pfizer և Moderna
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԱՉԱՓԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Ե՞ՐԲ ՊԵՏՔ Է ՍՏԱՆԱՄ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԻ ԻՄ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԵՂԱՉԱՓԸ
Ձեր հիմնական պատվաստումների շարքի 2-րդ դեղաչափը ստանալու լավագույն
ժամանակը կախված է ձեր անհատական վիճակից:
Եթե ձեր տարիքը 65 տարեկանից ցածր է և դուք չունեք թույլ իմունային համակարգ՝
•

Դուք կարող եք ստանալ ձեր հիմնական շարքի երկրորդ դեղաչափը առաջին
դեղաչափից 8 շաբաթ անց, հատկապես, եթե դուք 12-39 տարեկան արական սեռի
ներկայացուցիչ եք: Սա պայմանավորված է նրանով, որ առաջին և երկրորդ դեղաչափերի
միջև ավելի երկար ընդմիջումը կարող է ուժեղացնել պատվաստանյութի ստեղծած
պաշտպանությունը և նվազեցնել միոկարդիտի (սրտամկանի բորբոքում) արդեն իսկ
հազվադեպ վտանգը: Արական սեռի երիտասարդները (12-39 տարեկան) գտնվում են
սրտամկանի բորբոքում ունենալու ամենաբարձր վտանգի խմբում:

•

Եթե ձեզ անհրաժեշտ է ստանալ լիարժեք պաշտպանություն ավելի շուտ , դուք պետք է
ստանաք ձեր երկրորդ հիմնական դեղաչափը ավելի վաղ՝ Pfizer պատվաստանյութի առաջին
դեղաչափից առնվազն 3 շաբաթ անց և Moderna պատվաստանյութի առաջին դեղաչափից
առնվազն 4 շաբաթ անց: Այդպիսի օրինակներ են՝ եթե ձեր բնակության, աշխատանքի կամ
ճամփորդության վայրում կա լայն տարածում, և/կամ դուք գտնվում եք ծանր հիվանդանալու
ավելի բարձր վտանգի ներքո:

•

Խոսեք ձեր բժշկի հետ, եթե վստահ չեք՝ երբ է ձեր վիճակի համար երկրորդ դեղաչափը
ստանալու լավագույն ժամանակը:

Եթե դուք ունեք միջին կամ խիստ իմունային անբավարարություն և/կամ 65 տարեկան եք կամ
ավելի բարձր տարիքի՝
• Դուք պետք է ստանաք ձեր երկրորդ հիմնական դեղաչափը ավելի վաղ՝ Pfizer
պատվաստանյութի 1-ին դեղաչափից առնվազն 3 շաբաթ անց և Moderna
պատվաստանյութի 1-ին դեղաչափից առնվազն 4 շաբաթ անց:
•

Դուք նաև պետք է ստանաք 3-րդ հիմնական դեղաչափ 2-րդ հիմնական
դեղաչափից առնվազն 4 շաբաթ անց, եթե ունեք իմունային
անբավարարություն:

Եթե դուք ժամանակին չեք ստացել ձեր երկրորդ դեղաչափը, փորձեք ստանալ այն հնարավորինս
շուտ: Դուք կարող եք շարունակել պատվաստանյութերի շարքը, որտեղ դադարեցրել եք: Պետք չէ
նորից սկսել:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules կայքէջ:
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