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فرادیکهباردار و/یاشیرده
اکسن هایکووید19-برای ا
آیا و
هستند ،ایمناست؟
یرده هستند،قصد
فرادیکهباردار و/یاش
فظت از ا
بله.واکسنکووید19-به محا
دارندباردارشوندیا ممکناست در آیندهباردارشوند ،دربرابرابتالبهنوع
شدیدبیماریکمک میکند.باتوجهبهتغییراتبدن در دورانبارداری ،احتمال
ت و کسانی کهتازه زایمان
ند
فرادباردار هس
ید کووید 19-در ا
ابتالبهنوعشد
یشتراست.
فراد غیرباردارب
یسهبا ا
کردهاند درمقا
فا ًبهواکسنهای کووید 19-در دورانباردارییا
برایکسب اطالعاتبیشتر،لط
شیرد هی ( )CDCمراجعهکنید.

فت
فایزریا مدرنا را دریا
چقدرباید منتظربمانمتا دوز دوم
کنم؟
فراد زیر ،زمانتوصیهشدهبین دوز اول ودوم واکسنفایزر 3هفته (21
برای ا
روز) وبرایواکسن مدرنا 4هفته ( 28روز)است:
تا شدید،یا
• دچارنقص ایمنی متوسط
• 65سالبهباال،یا
فتن در معرضکووید19-یا خطرابتالبه
•بهدلیلنگرانی در موردقرارگر
فظتسریعنیاز دارند.
بیماریشدید،ب ه محا
 CDCاخیرا ًتوصیه های خود راتغییر داده است وفاصله حداکثر 8هفتهای
بین د وزهایفایزریا مدرنا ار برایافراددیگر ،مانند مردان 12تا 39ساله،به
فت انی واکسن ها مجاز اعا مل کرده
دلیل خطر اندکمیوکاردیتپس از دریا
خشی واکسن رانیز
فاصله طوالنیتربین دوز ها ممکن استاثرب
است .این
فت دوز دوم خودسؤالی داریدبا ارائهد هنده
فزایش د هد .اگر در مورد زمان دریا
ا
کلیمربوطبهتوصیه های
تی خودصحبتکنید .اطالعات
مراقبت هایبهداش
ید کنید.
ناسیونکووید 19-را میتوانید در وبسایت CDCپ ا
واکسی

باشد،
اکسناولیه من در ایاالت متحده مجازن
اگرسری و
فتکنم؟
تقویتکننده را دریا
میتوانم دوز
ند آسترازنکا)کامالواکسینه
با واکسن مجاز  ( WHOمان
ال که
فراد 5سالبهبا
ا
بالینی میتوانند حداقل  5ماهپس از
بخشی ازیککارآزمایی
شدهاندیابهعنوان
فتکنند.
تقویتکنندهفایزریا مدرنا را دریا
تمام سریاولیه خود ،دوز
ا

ی
وقت به دوز تقویتکننده نیاز دارم ،آیا بدان معناست که
واکسنها موثر نیستند؟

اکسن/تقویتکننده هستند؟
فت و
چهکسانی واجدشرایط دریا
کنند.
واکسن کووید 19-رادریافت
لیه
بید سری او
تمامافراد  6م اهه بهباال ا
نی است.
ضافیبرایافراد داراینقص ایم
سریاولیهشامل دوز ا
فتکنند:
تقویتکننده را دریا
ارد زیر اولین دوز
افرادباید در مو
فتکردهاند،
• 5سالبهباال هستند و دوز دومفایزر را حداقل  5ماهپیش دریا
یا
فت
تند و دوز دوم مدرنا را حداقل  5ماهپیش دریا
• 18سالبهباال هس
کردهاند،یا
کسن جانسون اند جانسون J&J*/را
• 18سالبهباال هستندو اولین دوز وا
فت کردهاند،یا
حداقل  2ماهپیش دریا
ضافیفایزر خود را
• 5سالبهباال هستند،نقص ایمنیدارند و دوز اولیه ا
فت کردهاند،یا
حداقل  3ماهقبل دریا
ضافیفایزر،
• آن ها 18سالبهباال هستند،نقص ایمنی دارند و دوزاولیه ا
فتکردهاند.
مدرنایا * J & Jرا حداقل  2ماهقبل دریا
فتکنند:
تقویتکننده را دریا
افرادباید در موارد زیر دوز دوم
تقویتکنندهفایزریا
• آن ها 50سالبهباال هستند و حداقل  4ماهپیشاولین دوز
فتکردهاند،یا
مدرنا را دریا
تند و * J&Jرا همبهعنوان دوزاولیه و همبه
تر هس
• آن ها 18سال وباال
فتکردهاند.
تقویتکننده دریا
عنواناولین دوز

*بهدلیل خطریکعارضه جانبینادر (اما جدی)واکسن CDC ،J&Jتوصیه
تقویتکننده mRNA
میکندافرادیهکواکسن  J&Jرا دریافتکردهاند ،دوز
فتکنند.واکسن  J&Jهمچنان ازسوی FDAبرای
(فایزریا مدرنا) را دریا

یستند
فتواکسنفایزریا مدرنان
کسانی که آن راترجیح مید هندیاقادربه دریا
مجاز است.

اکسن هایکووید 19-ایمن و موثر هستند؟
آیا و
یشگیری ازبیماریشدید،
بله.واکسن هایکووید19-فایزر ،مدرنا ،و * J&Jدرپ
یمارستان و مرگناشیاز کووید19-بسیار مؤثر هستند ،اما
بستریشدن درب
فظتبهترینسبتبه *J&Jایجادکنند.
فایزر و مدرنا ممکن است محا
فرادباالی 12سال صادر
FDAتاییدیهکاملواکسنکووید19-فایزر رابرای ا
تفاده در
تفاده اضطراری ()EUAبرایاس
کرده است.فایزر دارای مجوزاس
فراد 18سال
کودکان و نوجوانان  6ما ههتا 11سالهاست.واکسن مدرنابرای ا
بهباالتاییدشده وبرایکودکان و نوجوانان  6ما ههتا 17ساله مجاز است.
واکسن کووید 19-جانسون اند جانسون* ( )J&Jدارای  EUAازسویسازمان
فراد 18سالبهباالاست.
غذا و داروی آمریکا ()FDAبرای ا

بستریشدن
جلوگیری ازابتالبه نوعشدیدبیماری،
واکسن هایکووید19-برای
ناسان
حالکارش
یمارستان و مرگناشی ازکووید 19-موثر هستند.با این ،
درب
بالینی،
بستهب ه دوزمورد پژو هش در هرکارآزمایی
تلف
گروه های سنی مخ
یژه
و
به
وسط،
ت
م
و
یف
خف
های
یماری
ب
بر
برا
در
زمان
گذشت
با
عمومی
بهداشت
فت میکنند.خردساالن دوزکمترینسبتبهکودکان
تی دریا
تفاو
دوز های م
فرادیکهبیماری های زمینهای دارند،
فرادمسن و ا
در میان جمعیت هایی مانند ا
فت میکنند.
بزرگترو نوجوانان دریا
فظت رامشا هده میکنند.
کا هش محا
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اکسیناسیونکووید19-نادراست.
بی جدیپس از و
عوارض جان

اکسن هایکووید19-چیست؟
تمالی و
بی اح
عوارض جان

یشتر از
بسیارب
یص داده استکه مزایای انی واکسن ها همچنان
FDAتشخ
یمارستان
بستریشدن درب
عدم واکسینهشدن است .خطربیماریشدید،
خطرات
فتنکردهاند
تقویتکننده را دریا
فرادیهکواکسن/
یا مرگناشیاز کووید 19-در ا
بی جدیناشی از خود
یشتر ازهر گونه خطر مرتبطبا عوارض جان
بسیارب
یشتر،سؤاالتمتداول درباره
واکسن هایکووید19-است.برایکسب اطالعاتب
ناسیونکووید (CDC) 19-راببینید.
واکسی

بی ،مانند درد موقتیاتورمدر بازوییکه
برخی ازافراد عوارض جان
سردرد را تجربه
تگی و/یا
واکسنبه آنتزریقشده است،تب ،لرز،خس
کردهاند .عوارض جانبی در نوزادان وخردساالن عبارتنداز کجخلقی،
بیبرای هر
آلودگی و ازدست دادن اشت ها .این عوارض جان
گریه ،خواب
واکسنی طبیعیاست و مادامیکهبدنسلول هاییبرایدفاع دربرابر
کووید 19-میسازد مورد انتظاراست.

ناسیو ن هریک از عالئم زیر راداشتید،باید
اکسی
اگرپس از و
فورا ًبه دنبال مراقبت هایپزشکیباشید:

ی کووید-
کودکان ونوجوانانبهنوعشدد
بتالی
اگر احتمال ا
فتکنند؟
اکسن را دریا
کمتراست ،چراباید و
19

یتوپنی
یکنوع لخته خوننادر اما جدی،ترومبوز همراهباسندرمترومبوس
فتکردهاند ،رخ داده
فرادیهکواکسن  J&Jدریا
( ،)TTSدرتعداد کمی از ا
قفسهسینه؛تورمپا؛ درد مداوم شکم،
نفس؛ درد
رتند ازتنگی
است.عالئمعبا
سردرد های شدیدیاتاری دید؛کبودشدگیسریعیا لکه های خونی ریز زیرپوست
فزایش TTSدر واکسن هایفایزریا مدرنا مشا هده
فراتر از محلتزریق .خطر ا
کنونتوصیه میکند هکواکسنفایزریا مدرنا در
شده است،بنابراین  CDCا
ن
فراد واجد شرایط ،از جملهبهعنوان دوز های
صورت امکانبرای همه ا
تفادهشود.
تقویتکننده،اس

 CDCو آکادمیاطفال آمریکا ()American Academy of Pediatrics
توصیه میکنندکهتمامکودکان واجد شرایط دربرابرکووید19-واکسینه
ید کووید 19-در
شوند.اگرچه احتمالابتالیکودکان ونوجوانانبهنوعشد
تر است ،اما ممکناست:
بزرگساالنکم
یسهبا
مقا

فرادیهکواکسن
یلنباره ()GBSنیزدرتعداد کمی از ا
مواردنادری ازسند مر گ
بی
یستمعص
فتکردهاند ،رخ داده استGBS .یک اختاللنادر س
 J&Jرا دریا
فلجشدنفرد
استکه میتواندباعثضعفعضالنییادر شدیدترین موارد
ناسیونشروع میشود ،اما میتواند
شود .عالئم معموالً 1-2هفتهپساز واکسی
عالئم شاملضعفیا احساسسوزنسوزنشدن،به
دیرتر از آننیز ظا هرشود.
باشد که میتواندبدترشود وبهسایرقسمت های
خصوص درپا هایابازو ها می
بد گسترشیابد.
ن
یسه اطرافقلب) در
مواردی ازمیوکاردیت (الت هابقلب) وپریکاردیت (الت هابک
فتواکسن  mRNAمانندفایزر وجودداشتهاست .این
بین نوجوانانپس از دریا
بزرگساالنمذکر در عرض چند روزپس از
یشتردر نوجوانانپسر و
مواردب
قفسهسینه،تنگی
رتند از درد
دو دوم واکسن رخ دادهاست.عالئمعبا
فت ز
دریا
ثر نوجوانانیکهتحت مراقبتقرار
نفس؛یا ضربانتند،نامنظم ویاتپشقلب.اک
تند وبهسرعتحالشانمساعدشد.
ف
تیجهگر
دارو استراحتن
فتندبا و
گر
میوکاردیت و پریکاردیت پس از دریافت دوز تقویتکننده از این هم نادرتر
یکا و دیگران همچنانتوصیه میکنندکهتمام
است CDC .و آکادمیاطفال آمر
یشتر از خطرات آن
بسیارب
فرادباالی 6ماه واکسینهشوند زیرافواید اینکار
ا
است.
ی
بیشت ،بخش میوکاردیت و پریکاردیت پس از واکسیناسیون
برای کسب اطالعات
 mRNAکووید )CDC( 19-را ببینید.

یمارستان
تی الزمباشد درب
یمار شده و ح
به کووید19-بسیارب
•باابتال
بستریشوند.کودکانیکه دچاربیماری های زمینهای هستند در معرض
ید هستند ،امایکسمو کودکان و
یشتریبرایابتالبهبیماریشد
خطرب
بستری میشوند هیچبیماری زمینهایندارند
یمارستان
نوجوانانیکه درب
یستمی ( )MIS-Cدچار
ند س
بی چ
ندرم الت ها
ند س
•به عوارض جدی مان
تلفبدن از جملهقلب ،ری ه ها،
ک در آن قسمت های مخ
تی ه
شوند—وضعی
کلیه ها ،مغز،پوست،چشم هایا اندامهای گوارشیملتهب میشوند.
• ایجاد عوارضپس ازکوویدکه «کووید طوالنی»نیزنامیده میشود.
•کووید 19-رابه دیگران ،از جمله اعضایآسیبپذیرخانواده خود
تقال د هند.
ان
یمار شدن ،مدرسه ،ورزش،فعالیت هایفوقبرنامه و
• درصورتب
سایر رویداد های م هم رااز دستبد هند.

اکسنبزنم؟
بتالبودهام .آیاباز همباید و
منبهکووید 19-م
فرادبیش ازیکباربهکووید 19-مبتالشوندCDC .
بله .ممکن است ا
تیاگر
فت کنند ،ح
فرادباالی 6ماه واکسن را دریا
توصیه میکندکهتمام ا
فرادتا چه مدتپس از
تال شدهاند .مانمیدانیمکه ا
قبالبهکووید 19-مب
تیبادی
فظت میشوند .آزمایش های آن
بهبودی ،دربرابرابتالی مجدد محا
ند که آیافرد دربرابرابتالی دوبارهبهبیماری
بگوی
علینمیتوانندبه ما
ف
ی که آیا ایمنی ایجاد شده
فظت میشودیا خیر .همچنیننمیدانم
کووید 19-محا
کافی دربرابر انواع جدید ایجاد میکندیا خیر.
فظت
دربرابریکسویه محا
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فتکنمکهبا اولین
تقویتکنندهای دریا
آیا میتوانم دوز
باشد؟
فاوت
اکسنکووید 19-من مت
و

فی (سوم)
کسیبه دوز اضا
چه
تقویتکننده)نیاز دارد؟
اکسنکووید( 19-غیر از
و

هما واکسن اولیه
تقویتکننده ن
فراد ممکن استترجیح د هند دوز
برخی از ا
تقویتکنندهبا
ست ترجیح د هند دوز
فراد ممکن ا
فت کنند.سایر ا
را دریا
باشد.
س اصلی آن هافرقداشته
نوعواک ن

فراد دچار
ناسیون،توصیه میکندکه ا
بیبه مزایایکاملواکسی
CDCبرایدستیا
ضافیواکسن  mRNAرا حداقل  28روزپس از
نقص ایمنی متوسطتاشدید ،دوز ا
فتکنند.
واکسن فایزریا مدرنایا  28روزپس از اولین دوز  J & Jدریا
دوز دوم

بینادر (اما جدی)واکسن CDC ،J&J
بهدلیل خطریکعارضه جان
فتکردهاند ،دوز
فرادیکهواکسن  J&Jرا دریا
توصیه میکند ا
فتکنند.
تقویتکننده ( mRNAفایزریا مدرنا) را دریا

فت
شود که سریاولیه مدرنا را دریا
اینامر شامل کودکان  6ما ههتا 4ساله می
فت کردهاند وب ه
فراد 5سالبهباالکههرگونه سریاولیه ار کامال دریا
کردهاند و ا
موارد زیر مبتال هستند:

فتنکنمباز هم «کا مالً
تقویتکننده را دریا
آیااگر دوز
فته میشوم؟
کسینهشده» درنظرگر
وا
فت دوز دوم خود در
فراد دوهفتهپس از دریا
بله .در حالحاضرتمام ا
ندن واکسن هایفایزریا مدرنایا 2هفتهپس از
واکسن های دو دوزی ما
فرادکامالواکسینه
ندن واکسن  J&Jجزء ا
فتواکسنتک دوزی ما
دریا
فت
ناسیونکامل و دریا
شده محسوب میشوند.با اینحال ،واکسی
فظت از خود دربرابربیماریشدید،
تقویتکنندهبهترین راهبرای محا
تشار
یمارستان و مرگناشیاز کووید 19-وکا هش ان
بستریشدن درب
ویروساست.

•تحت درمانسرطانبه خاطرتوموریا سرطان خونقرار دارند
نشان دارو مصرف
یستم ایمنیبد
فتکردهاند وبرایسرکوبس
پیوند عضو دریا
•
میکنند
یستم ایمنی
فتکردهاندیابرایسرکوب س
پیوندسلولبنیادی دریا
• در 2سالگذشته
نشان دارو مصرف میکنند
بد
نی اولیه متوسطیاشدید ( مانندسندرم دیجورج،سندرم
• دچارنقص ایم
یسکوتآلدریچ) هستند
و
فتهیا درماننشده دارند
یشر
•بیماری HIVپ
یکواستروئید هایا دارو های دیگریقرار
•تحت درمانفعالبا دوزباالیکورت
آن را سرکوبکنند
پاسخ ایمنی ها
ند که ممکن است
دار

اکسنکووید19-
از کجا میتوانم و
فتکنم؟
تقویتکننده را دریا
یایک
ت واکسنکووید 19-رایگانیا دوز
ف
مکان های زیادیبرای دریا
ناسیون جامعه آال مدا
تقویتکننده وجود دارد .هیچکدام ازکلینیک هایواکسی
ناسایی،بیمهیانوبتمالقاتنیازندارند.
تیبه مدرک ش
کان

ضافیبرای آن ها
فت دوز ا
پزشکی خود و اینکه آیا دریا
فرادباید در مورد وضعیت
ا
تی خودصحبتکنند.
ناسب استبا ارائه د هنده مراقبت هایبهداش
م

تولیدشدند؟
کسن هابه اینسرعت
چگونه وا

مراکز واکسن درنزدیکیشما،به در
برایمشا هدهفهرست جامعی از
تیمراجعه کنیدیا از:
دسترسبودنواکسن در آالمداکان
 https://linktr.ee/AlamedaCountyOHEدیدن کنید.

در حالی کهویروسعامل کووید)SARS-CoV-2( 19-تنها در دسامبر 2019
نشمندانسراسر ج هان ازسال  2007رویواکسن هاییبرای
ناساییشد ،دا
ش
توسعه واکسن
یشتر،بهبخش
ویروس های مرتبطکار میکنند.برایکسب اطالعاتب
کووید 19-مراجعهکنید.

ناسیون رایگان،با:
فتکمک درتعیین نوبتواکسی
برای دریا
510-268-2101تماسبگیرید.

فاوتاست؟
تقویتکنندهبا دوز هایاولیه مت
آیا دوز های
تقویتکننده هایفایزر و
تقویتکننده مدرنانصف دوز سریواکسناصلیاست.
تقویتکننده
فقط میتوانند
تی اول هستند.کودکان 5تا 17ساله
ف
 J&Jهمانند دوز دریا
تقویتکننده را
ند کهکدام
نتخابکن
فراد 18سالبهباال میتوانند ا
فتکنند .ا
فایزر دریا
فتکنند،کهگا هی اوقات «اختالط وتطبیق»نامیده میشود.
دریا

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101
نسخه03/09/2022 :

www.acphd.org

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer
کسن هایکووید 19-ایم ن وموثر هستند
وا

