
ر گرفتن دوز بوست/ کدام اشخاص واجد شرایط واکسن شدن 
ھستند؟

را 19-ماھھ و باالتر باید سری اصلی واکسن کویید6تمامی اشخاص سنین 
فھ سری اصلی برای اشخاص دارای مشکل معافیت بشمول یک دوز اضا.بگیرند

.نیز می باشد

سالھ و باالتر کھ سری اصلی واکسن خود را 5تمامی اشخاص دارای سن 
اپدیت «ماه قبل یک دوز بوستر گرفتند، باید یک دوز بوستر 2می گیرند یا حداقل 

2022بوسترھای اپدیت شده در آگوست .بگیرندModernaیا Pfizer» شده
ا ایجاد جواز گرفتند و می توانند علیھ سویھ ھای فعلی محافظت بھتری رFDAاز 

سالھ و باالتر دیگر واجد شرایط دریافت 5این اشخاص دارای سن .نمایند
.نمی باشند» اصلی«بوستر ھای 

العھ شده گروپ ھای سنی مختلف بربنیاد اینکھ در ھر تست کلینیکی چھ دوزی مط
خردساالن کم سن نسبت بھ اطفال و .است دوزھای متفاوتی دریافت می کنند
.نوجوانان دوز کمتری دریافت می کنند

بھ عنوان دوز بوستر برای اشخاص 19-کوییدNovavaxواکسن یک ظرفیتی 
و  Pfizerسالھ جواز گرفتھ است، اما بوسترھای اپدیت شده18باالی 

Modernaن بھ عنوان گزینھ ھای بوستر بھ تمامی اشخاصی کھ می توانند ای
.واکسن ھا را بگیرند، توصیھ می شوند

قات تقسیم اوجھت بدست آوردن معلومات بیشتر در مورد دوزھای بوستر، لطفا 
.را مالحظھ نمایید19-واکسن کویید

مصئون و موثر ھستند؟19-آیا واکسن ھای کویید
در وقایھ از مبتال Novavaxو ،19Pfizer،Moderna-واکسن ھای کویید. بلی

.بسیار موثر ھستند19-شدن بھ مریضی شدید، بستر شدن، و مرگ ناشی از کویید

FDA19-واکسن کوییدPfizer سالھ و باالتر کامال تایید 12را برای اشخاص
)EUA(دارای جواز استفاده اضطراری FDAاز طرف  Pfizer.نموده است

واکسن .سالھ می باشد11ماھھ الی 6برای استفاده در اطفال و نوجوانان 
Moderna سالھ و باالتر تایید شده است و برای اطفال و 18برای اشخاص

برای اشخاص  Novavax.سالھ دارای جواز می باشد17ماھھ الی 6نوجوانان 
.جواز گرفتھ استFDAسالھ و باالتر از طرف 12

سالھ و 18برای اشخاص 19Johnson & Johnson (J&J)-واکسن کویید
،Pfizerدر اکثر شرایط، دریافت واکسن ھای .استEUAباالتر دارای یک 

Moderna یاNovavaxسن برای واکسیناسیون اصلی و بوستر بیشتر از واک
J&Jاین موضوع بھ خاطر خطر عواقب نامطلوب خطرناک مثل .توصیھ می شوند

.نوع نادر لختھ شدن خون می باشد

دارای کدام عوارض جانبی احتمالی است؟19-واکسن ھای کویید
ی بعضی از اشخاص عوارض جانبی نظیر درد موقتی، سرخی یا تورم در بازو

ردی یا سرد/محل تزریق واکسن، تب، لرزه، خستگی، درد عضلی، حالت تھوع و
عوارض جانبی در نوزادان و خردساالن بشمول بدخلقی، گریھ.را تجربھ کردند

ر این عوارض جانبی برای ھ. کردن، خواب آلودگی و از دست دادن اشتھا می باشد
19-یدواکسنی طبیعی است و انتظار می روند چون بدن برای دفاع در مقابل کوی

.حجره می سازد

چند Novavaxیا Pfizer،Modernaبرای گرفتن دوز دوم 
مدت باید صبر کنم؟

1وز برای تمامی اشخاصی کھ دارای شرایط ذیل ھستند زمان توصیھ شده بین د
ھفتھ Moderna 4و برای ) روز21(ھفتھ Novavax 3و Pfizerبرای 2و 
:می باشد) روز28(

دارای عدم معافیت متوسط تا شدید•

سالھ و باالتر، یا65•

یا 19-نیازمند بھ محافظت سریع بھ دلیل تشویش در مورد مواجھھ با کویید•
.خطر مبتال شدن بھ مریضی شدید

CDC اخیرا توصیھ ھای خود را تغییر داده است تا فاصلھ بین دوزھای
Pfizer،Moderna یاNovavax ،مثل مردان بین سن برای دیگر اشخاص

رفتن این سالھ را بھ دلیل خطر بسیار کم ابتال بھ مایوکاردیت بعد از گ39الی 12
این فاصلھ طوالنی تر بین دوزھا می تواند .ھفتھ افزایش دھد8واکسن ھا را الی 

چنانچھ در مورد زمان گرفتن دوز دوم خود .موثریت واکسن را افزایش دھد
نگاه مختصر بھ .سواالتی دارید با ارائھ دھنده مراقبت صحی خود صحبت کنید

19-تقسیم اوقات واکسن کوییدرا می توانید در 19-توصیھ ھای واکسیناسیون کویید
.پیدا کنید

ا اگر سری اصلی واکسن من در ایاالت متحده مجاز نباشد آی
می توانم دوز بوستر را بگیرم؟

)  مثل استرازنیکا(WHOسالھ و باالتر کھ با یک واکسن مورد تایید 5اشخاص 
 توانند بعد از یا بھ عنوان بخشی از یک تست کلینیکی کامال واکسن شده باشند می

.اتمام سری اصلی خود یک دوز بوستر را بگیرند

نای اگر من بھ یک دوز بوستر ضرورت داشتھ باشم، آیا بھ مع
این است کھ واکسن ھا تاثیری ندارند؟

ز برای وقایھ از مریضی شدید، بستر شدن و مرگ ناشی ا19-کوییدواکسن ھای 
با این حال، با گذشت زمان میزان محافظت .بھ خوبی تاثیرگذار ھستند19-کویید

ن در مقابل مریضی خفیف تا متوسط کاھش پیدا می کند، مخصوصا در بی
.جمعیت ھایی مثل اشخاص مسن و کسانی کھ دارای مریضی زمینھ ای ھستند

!حتما در صورت واجد شرایط بودن با گرفتن دوز بوستر بھ روز بمانید

چھ ھستند؟» اپدیت شده«بوسترھای 
.را مورد ھدف قرار می دھند19-سویھ اصلی کویید» اصلی«بوسترھای 
ث سویھ اصلی و سویھ ھای اومیکرون کھ اخیرا باع» اپدیت شده«بوسترھای 

برای تامین محافظت  FDA.موارد ابتال شده است را مورد ھدف قرار می دھند
بوستر .بھتر در مقابل سویھ ھای فعلی بھ دوزھای اپدیت شده جواز داده است

سالھ و باالتر و بوستر اپدیت شده 5برای اشخاص Pfizerاپدیت شده 
Moderna سالھ و باالتر در دسترس می باشند6برای اشخاص.

مصئون و موثر ھستند19-واکسن ھای کویید
مزایای واکسیناسیون نسبت بھ خطرات آن بیشتر است:علم شفاف است

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html


مصئون و موثر ھستند19-واکسن ھای کویید
مزایای واکسیناسیون نسبت بھ خطرات آن بیشتر است:علم شفاف است

یا شیرده /برای اشخاص حاملھ و 19-آیا واکسن ھای کویید
مصئون است؟

شیرده، اشخاصی کھ /می تواند برای اشخاص حاملھ و یا19-واکسن  کویید.بلی
در حال اقدام برای حاملگی ھستند، یا ممکن است در آینده حاملھ باشند بھ

اشخاص حاملھ یا جدیداً حاملھ شده .محافظت در مقابل مریضی شدید کمک کند
شتر بھ دلیل تغییرات بدن در اثر حاملگی، نسبت بھ اشخاص غیرحاملھ بی

.مبتال شوند19-احتمال دارد کھ بھ نوع شدید مریضی کویید

در زمان 19-واکسن ھای کوییدبرای بدست آوردن معلومات بیشتر، لطفا 
.را مالحظھ نمایید) CDC(حاملگی یا شیردھی 

 بھ اگر اطفال و نوجوانان در معرض خطر کمتری برای ابتال
قرار دارند، چرا باید واکسن بگیرند؟19-نوع شدید کویید

CDC و اکادمی طب اطفال امریکا توصیھ می کند کھ تمامی اطفال واجد
گرچھ اطفال و نوجوانان نسبت بھ .واکسن شوند19-شرایط در مقابل کویید

-کوییدکالنساالن کمتر در معرض خطر برای ابتال بھ مریضی شدید ناشی از
:قرار دارند، اما ممکن است آنھا19

.نندبسیار مریض شده کھ ضرورت بھ بستر شدن پیدا ک19-در اثر کویید•
در معرض خطر بیشتری برای ابتال بھ امراض زمینھ ایاطفال دارای 

دند، مریضی شدید قرار دارند، اما یک سوم اطفال و نوجوانانی کھ بستر ش
مریضی زمینھ ای نداشتند

شوند )MIS-C(سندروم التھابی چند سیستمی دچار عارضھ ھای جدی مثل •
عارضھ ای کھ در آن اعضای مختلف بدن، از جملھ قلب، ریھ، کلیھ، –

.مغز، جلد، چشم یا اعضای ھاضموی التھابی می شوند

.ی شودنیز نامیده م» کویید طوالنی«شوند کھ عارضھ ھای پسا کوییددچار •

را بھ دیگران، از جملھ اعضای آسیب پذیر فامیل خود سرایت19-کویید•
.دھند

یگر در صورت مبتال شدن فعالیت ھای مکتب، ورزشی ، فوق پروگرام و د•
.رویدادھای مھم را از دست بدھند

آیا ھمچنان ضرورت بھ واکسن دارم؟.دارم19-من کویید
توصیھ CDC.مبتال شوند19-اشخاص می توانند بیش از یکبار بھ کویید.بلی

ماھھ و باالتر واکسن بگیرند، حتی اگر بھ6می کند کھ تمامی اشخاص سنین 
ا ما نمی دانیم بعد از بھبودی از این وایرس، شخص ت.مبتال شده باشند19-کویید

معاینات فعلی انتی بادی .چند مدت در مقابل ابتالی مجدد محافظت شده است
دیگری 19-نمی توانند بھ ما بگویند آیا یک شخص در مقابل ابتال بھ کویید

ھمچنان نمی دانیم آیا مصئونیت ایجاد شده در مقابل.محافظت شده است یا خیر
.ریک سویھ محافظت کافی در مقابل سویھ ھای جدید ایجاد خواھد کرد یا خی

نادر 19-عواقب نامطلوب خطرناک بعد از واکسیناسیون کویید
.ھستند
FDA رات آن خطبھ این نتیجھ رسیده است کھ مزایای واکسن ھا بسیار بیشتر از

در اشخاص 19-خطر مریضی شدید، بستر شدن یا مرگ از اثر کویید.می باشند
ی خطرناک بسیار بیشتر از خطر عوارض جانببوستر دریافت نکرده/واکسن نشده

ھ برای بدست آوردن معلومات بیشتر، ب. است19-ناشی از خود واکسن ھای کویید
.مراجعھ نمایید)CDC(19-در مورد واکسیناسیون کوییدسواالت پرتکرار

در صورتی کھ بعد از واکسیناسیون دچار ھر یک از عالیم
ی توصیف شده در ذیل شدید، باید برای دریافت خدمات صح

:عاجل اقدام نمایید
ترومبوز ھمراه با سندروم نوع نادر ولی خطرناک لختھ شدن خون،

را J&J، در تعداد بسیار کمی از اشخاصی کھ واکسن )TTS(ترومبوسایتوپنی 
ا؛ درد نفس تنگی؛ درد قفسھ سینھ؛ تورم پعالیم عبارتند از.گرفتند، رخ داده است

خونی مستمر بطنی؛ سردردی شدید یا تاری دید؛ کبودی سریع یا لکھ ھای کوچک
،Pfizerدر واکسن ھای TTSخطر باالی .تحت جلد باالی محل تزریق

Moderna یاNovavax مشاھده نشده است، بنابراینCDC در حال حاضر
در صورت امکان Novavaxیا Pfizer،Modernaتوصیھ می کند کھ واکسن  

برای تمامی اشخاص واجد شرایط، از جملھ دوزھای بوستر مورد استفاده قرار
.گیرند

نیز در تعداد بسیار کمی از اشخاصی کھ )GBS(سندروم گلین باره موارد نادر 
یک اختالل سیستم عصبی است کھGBS.را گرفتند، رخ داده استJ&Jواکسن 

عالیم معموال .می تواند باعث ضعف عضالت، یا در شدیدترین موارد، فلج شود
یز ھفتھ بعد از واکسیناسیون شروع می شوند ولی ممکن است بعد از آن ن2-1

ا ضعف یا احساس گز گز، خصوصا در پاھا یا بازوھعالیم بشمول .بروز کنند
.دا کندمی باشند کھ ممکن است وخیم تر شود یا بھ اعضای دیگر بدن انتشار پی

در ) لبالتھاب پوشش دور ق(و پریوکاردیت ) التھاب قلب(مواردی از مایوکاردیت 
مشاھده شده Novavaxیا mRNAبین نوجوانان بعد از گرفتن یک واکسن 

وم آنھا اکثرا در مردان نوجوان یا جوان ظرف چند روز بعد از گرفتن دوز د.است
درد قفسھ سینھ، نفس تنگی؛ یا احساس عالیم بشمول .واکسن رخ داده است

گرفتند بھ اکثر نوجوانانی کھ تحت مراقبت قرار.ضربان باال، تپش قلب می باشد
.دوا و استراحت خوب جواب دادند و بھ سرعت صحت شان بھبود پیدا کرد

و .ستمایوکاردیت و پریوکاردیت بعد از گرفتن دوز بوستر بسیار نادرتر ا
6تمام اشخاصھمچنان توصیھ می کنند کھاکادمی طب اطفال امریکا و دیگران 

.اشدماھھ و باالتر واکسن شوند چون مزایای آن بسیار بیشتر از خطرات آن می ب

ز مایوکاردیت و پریوکاردیت بعد ابرای بدست آوردن معلومات بیشتر، بھ 
.مراجعھ نماییدmRNA(CDC)با واکسن19-واکسیناسیون کویید

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html?s_cid=10493:cdc%20covid%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html#symptoms-list
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/guillain-barre-syndrome.html
https://www.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2022/american-academy-of-pediatrics-applauds-cdc-approval-of-safe-effective-covid-19-vaccines-for-children-ages-6-months-and-older/#:%7E:text=The%20AAP%20recommends%20COVID%2D19,vaccine%20as%20simple%20as%20possible.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
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مصئون و موثر ھستند19-واکسن ھای کویید
مزایای واکسیناسیون نسبت بھ خطرات آن بیشتر است:علم شفاف است

کدام اشخاص در سری اصلی واکسن خود
بھ یک دوز اضافھ ضرورت دارند؟
توصیھ می کند کھ اشخاص دارای CDCبرای استفاده از مزایای کامل واکسیناسیون، 

یا Pfizerبعد از گرفتن دوز دوم روز 28حداقل عدم معافیت متوسط تا شدید
Moderna بعد از دوز اول روز28یاJ & J یک دوز واکسنmRNA اضافھ

.توصیھ ای وجود نداردNovavaxبرای دوز اضافھ .بگیرند

و Modernaسال دریافت کننده سری اصلی 4ماھھ تا 6توصیھ بشمول اطفال 
J&Jیا Pfizer،Modernaسالھ و باالتر دریافت کننده سری اصلی 5اشخاص 

:می شود کھ

در حال دریافت تداوی سرطان فعال برای تومور یا سرطان خون می باشند•

پیوند اعضا انجام داده اند و در حال مصرف دوا برای سرکوب نمودن سیستم •
معافیت ھستند

سال گذشتھ پیوند مغز استخوان شدند یا در حال مصرف دوا برای 2ظرف •
سرکوب نمودن سیستم معافیت ھستند

، سندرم مثل سندرم دی جورج(دچار مشکل سیستم معافیت متوسط یا شدید ھستند •
)الدریچ-ویسکوت

پیشرفتھ یا تداوی نشده مبتال ھستندHIVبھ •

سیستم با کورتیکواستروئیدھای دوز باال یا دیگر دواھایی کھ می توانند واکنش•
معافیت شما را سرکوب کنند تحت تداوی فعال قرار دارند

نھا اشخاص در مورد وضعیت صحی خود و آیا اینکھ دریافت یک دوز اضافھ برای آ
.مناسب است یا خیر باید با ارائھ دھنده مراقبت صحی خود صحبت کنند

واکسن ھا چی قسم اینقدر زود ساختھ شدند؟
2019در دسمبر ) SARS-CoV-2(می شود 19-گرچھ وایرسی کھ باعث کویید

مصروف کار کردن باالی 2007کشف شد، دانشمندان سراسر جھان از سال 
برای بدست آوردن معلومات .واکسن ھا برای وایرس ھای بسیار مرتبط با آن بودند

.مراجعھ نمایید19-ساخت واکسن ھای کوییدبیشتر، بھ 

19-ییدآیا می توانم دوز بوستری را بگیرم کھ با واکسن کو
اولیھ من فرق دارد؟

ھ بعضی از اشخاص ممکن است ترجیح دھند از ھمان نوع واکسن اصلی ک
اشخاص دیگر ممکن است .دریافت کردند یک دوز بوستر دریافت نمایند

.رق داردترجیح دھند دوز بوستری را بگیرند کھ با نوع واکسن اصلی خود ف

کھ توصیھ می کند J&JCDCبھ دلیل خطر عوارض جانبی نادر واکسن 
یا mRNA)Pfizerرا گرفتند یک دوز بوستر J&Jاشخاصی کھ واکسن 

Moderna (بگیرند.

بھ » سن شدهکامال واک«اگر دوز بوستر نگرفتھ باشم تا فعالً 
حساب میایم؟

در حال حاضر تمامی اشخاص دو ھفتھ بعد از دوز دوم خود در یک .بلی
، یا دو ھفتھ بعد Novavaxیا Pfizer ،Modernaسری دو دوزی، مثل 

تلقی » کامال واکسن شده«J&Jاز یک واکسن یک دوزی، مثل واکسن 
گرفتن دوز بوستر ھمچنان وبا این حال، کامال واکسن شدن .می شوند

مرگ بھترین شیوه محافظت از خود در مقابل مریضی شدید، بستر شدن و
.و کاھش سرایت وایرس می باشد19-ناشی از کویید

19-کجا می توانم یک واکسن کویید
یا دوز بوستر بگیرم؟

یا یک دوز بوستر مراکز متعددی 19-برای دریافت واکسن رایگان کویید
ھیچ یک از کلینیک ھای جامعھ محلی کانتی آالمیدا بھ آی دی .وجود دارد

.نمبر، بیمھ یا نوبت ضرورت ندارند

ن موجود بودبرای دریافت لیست مکمل مراکز واکسن در نزدیکی خود، 
:را مالحظھ کنید یا بھ این سایت مراجعھ نماییدواکسن کانتی آالمیدا

https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE.

:برای کمک بھ پالن گذاری یک نوبت واکسن رایگان، بھ تماس شوید
510-268-2101.

19-مصئون و موثر ھستند واکسن ھای کویید19-واکسن ھای کویید
مصئون و موثر ھستند Ver: 3/09/22

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html
https://covid-19.acgov.org/vaccines.page?#availability
https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE
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