
ایمن و موثر ھستند19-واکسن ھای کووید
مزایای واکسیناسیون بیشتر از مضرات آن است:علم مطمئن است

ند؟تقویت کننده ھست/چھ کسانی واجد شرایط دریافت واکسن
.را دریافت کنند19-ماھھ بھ باال باید سری اولیھ واکسن کووید6تمام افراد 

.سری اولیھ شامل دوز اضافی برای افراد دارای نقص ایمنی است

2قل سال بھ باال کھ سری واکسن اولیھ خود را تکمیل کرده اند یا حدا5ھمھ افراد 
فایزر یا ماه قبل دوز تقویت کننده قبلی دریافت کرده اند، باید یک تقویت کننده

FDAتقویت کننده ھای بھ روز شده توسط .را دریافت کنند» بھ روز شده«مدرنا 
ی مجاز شدند و ممکن است محافظت بھتری در برابر انواع فعل2022در آگوست 
سال بھ باال دیگر واجد شرایط دریافت تقویت کننده ھای 5افراد .داشتھ باشند

.نیستند» اصلی«

گروه ھای سنی مختلف بستھ بھ دوز مورد پژوھش در ھر کارآزمایی بالینی، 
تر خردساالن دوز کمتری نسبت بھ کودکان بزرگ.دوزھای متفاوتی دریافت می کنند

.و نوجوانان دریافت می کنند

بھ عنوان دوز تقویت کننده برای سنین19-واکسن تک ظرفیتی نوواوکس کووید
تقویت کننده ھای بھ روز شده فایزر و مدرنا سال مجاز است، اما18باالی 

د این گزینھ ھای تقویت کننده توصیھ شده برای ھمھ افرادی ھستند کھ می توانن
.واکسن ھا را دریافت کنند

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد دوزھای تقویت کننده، لطفاً برنامھ
.را ببینید19-واکسیناسیون کووید

ایمن و موثر ھستند؟19-آیا واکسن ھای کووید
در پیشگیری از بیماری ھای 19-کوویدنوواوکس، و مدرنا، فایزرواکسن ھای .بلھ

.بسیار مؤثر ھستند19-شدید، بستری شدن در بیمارستان و مرگ ناشی از کووید
FDAسال صادر 12فایزر را برای افراد باالی 19-تاییدیھ کامل واکسن کووید

برای FDAاز سوی (EUA)فایزر دارای مجوز استفاده اضطراری .کرده است
واکسن مدرنا برای افراد .سالھ است11ماھھ تا 6استفاده در کودکان و نوجوانان 

سالھ مجاز 17ماھھ تا 6سال بھ باال تایید شده و برای کودکان و نوجوانان 18
.سال و باالتر مجاز است12برای افراد FDAنوواوکس توسط .است

سال 18برای افراد EUAدارای (J&J)جانسون اند جانسون 19-واکسن کووید
ھ در بیشتر موارد، واکسن ھای فایزر، مدرنا یا نوواوکس نسبت ب.بھ باال است

علت این امر .برای واکسیناسیون اولیھ و تقویت کننده توصیھ می شوندJ&Jواکسن 
.خطر عوارض جانبی جدی، مانند یک نوع لختھ خون نادر است

چیست؟19-عوارض جانبی احتمالی واکسن ھای کووید
ھ برخی از افراد عوارض جانبی، مانند درد موقت، قرمزی یا تورم در بازویی ک

وع واکسن بھ آن تزریق شده است، تب، لرز، خستگی، درد عضالنی، حالت تھ
عوارض جانبی در نوزادان و خردساالن عبارتند .یا سردرد را تجربھ کرده اند/و

رای این عوارض جانبی ب. از کج خلقی، گریھ، خواب آلودگی و از دست دادن اشتھا
-وویدھر واکسنی طبیعی است و مادامی کھ بدن سلول ھایی برای دفاع در برابر ک

.می سازد مورد انتظار است19

س را چقدر باید منتظر بمانم تا دوز دوم فایزر، مدرنا یا نوواوک
دریافت کنم؟

اوکس برای افراد زیر، زمان توصیھ شده بین دوز اول و دوم واکسن فایزر و نوو
:است) روز28(ھفتھ 4و برای واکسن مدرنا ) روز21(ھفتھ 3

دچار نقص ایمنی متوسط تا شدید، یا•

سال بھ باال، یا65•

یا خطر ابتال بھ 19-بھ دلیل نگرانی در مورد قرار گرفتن در معرض کووید•
.بیماری شدید، بھ محافظت سریع نیاز دارند

CDC ھفتھ ای 8اخیراً توصیھ ھای خود را تغییر داده است و فاصلھ حداکثر
تا 12، مانند مردان بین دوزھای فایزر، مدرنا یا نوواوکس را برای افراد دیگر

سالھ، بھ دلیل خطر اندک میوکاردیت پس از دریافت این واکسن ھا مجاز39
اکسن این فاصلھ طوالنی تر بین دوزھا ممکن است اثربخشی و. اعالم کرده است

اگر در مورد زمان دریافت دوز دوم خود سؤالی دارید با .را نیز افزایش دھد
اطالعات کلی مربوط بھ .ارائھ دھنده مراقبت ھای بھداشتی خود صحبت کنید

-دبرنامھ واکسیناسیون کوویرا می توانید در 19-توصیھ ھای واکسیناسیون کووید
.پیدا کنید19

اگر سری واکسن اولیھ من در ایاالت متحده مجاز نباشد، 
می توانم دوز تقویت کننده را دریافت کنم؟

کامال واکسینھ ) مانند آسترازنکا(WHOسال بھ باال کھ با واکسن مجاز 5افراد 
ام سری شده اند یا بھ عنوان بخشی از یک کارآزمایی بالینی می توانند پس از اتم

.اولیھ خود، دوز تقویت کننده را دریافت کنند

ھ وقتی بھ دوز تقویت کننده نیاز دارم، آیا بدان معناست ک
واکسن ھا موثر نیستند؟

ی شدن جلوگیری از ابتال بھ نوع شدید بیماری، بستربرای19-واکسن ھای کووید
با این حال، حفاظت در . موثر ھستند19-در بیمارستان و مرگ ناشی از کووید

راد برابر بیماری ھای خفیف و متوسط، بھ ویژه در میان جمعیت ھایی مانند اف
در .مسن و افراد دارای شرایط پزشکی زمینھ ای، با گذشت زمان کاھش می یابد

بھ روز صورت واجد شرایط بودن، با دریافت دوز تقویت کننده، مطمئن شوید کھ
!می مانید

چیست؟» بھ روز شده«تقویت کننده ھای 
.را ھدف قرار دادند19-نوع اصلی کووید» اصلی«تقویت کننده ھای 
روز نوع اصلی و انواع اومیکرون را کھ باعث ب» بھ روز شده«تقویت کننده ھای 

تقویت کننده ھای بھ روز شده  FDA.جدیدترین موارد شده اند، ھدف قرار می دھند
تقویت کننده .را مجاز کرد تا محافظت بھتری در برابر سویھ ھای فعلی ارائھ دھند

سال بھ باال و تقویت کننده بھ روز شده مدرنا 5بھ روز شده فایزر برای افراد 
.سال بھ باال در دسترس است6برای افراد 

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/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
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یا شیرده /برای افرادی کھ باردار و19-آیا واکسن ھای کووید
ھستند، ایمن است؟

یا شیرده ھستند، /بھ محافظت از افرادی کھ باردار و19-واکسن کووید.بلھ
تال بھ قصد دارند باردار شوند یا ممکن است در آینده باردار شوند، در برابر اب

با توجھ بھ تغییرات بدن در دوران بارداری، .نوع شدید بیماری کمک می کند
در افراد باردار ھستند و کسانی کھ تازه 19-احتمال ابتال بھ نوع شدید کووید

.زایمان کرده اند در مقایسھ با افراد غیرباردار بیشتر است

در دوران بارداری 19-واکسن ھای کوویدبرای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً بھ
.مراجعھ کنید) CDC(یا شیردھی 

19-ویداگر احتمال ابتالی کودکان و نوجوانان بھ نوع شدید کو
کمتر است، چرا باید واکسن را دریافت کنند؟

CDC و آکادمی اطفال آمریکا)American Academy of Pediatrics  (
واکسینھ 19-توصیھ می کنند کھ تمام کودکان واجد شرایط در برابر کووید

در 19-اگرچھ احتمال ابتالی کودکان و نوجوانان بھ نوع شدید کووید.شوند
:مقایسھ با بزرگساالن کمتر است، اما ممکن است

بسیار بیمار شده و حتی الزم باشد در بیمارستان19-با ابتال بھ کووید•
ھستند در معرض دچار بیماری ھای زمینھ ایکودکانی کھ .بستری شوند

دکان و خطر بیشتری برای ابتال بھ بیماری شدید ھستند، اما یک سوم کو
ندارندنوجوانانی کھ در بیمارستان بستری می شوند ھیچ بیماری زمینھ ای

دچار )MIS-C(سندرم التھابی چند سیستمی بھ عوارض جدی مانند •
، وضعیتی کھ در آن قسمت ھای مختلف بدن از جملھ قلب، ریھ ھا—شوند

.کلیھ ھا، مغز، پوست، چشم ھا یا اندام ھای گوارشی ملتھب می شوند

.دنیز نامیده می شو» کووید طوالنی«کھ مشکالت پس از کوویدایجاد •

را بھ دیگران، از جملھ اعضای آسیب پذیر خانواده خود انتقال19-کووید•
.دھند

در صورت بیمار شدن، مدرسھ، ورزش، فعالیت ھای فوق برنامھ و سایر•
.رویدادھای مھم را از دست بدھند

آیا باز ھم باید واکسن بزنم؟.مبتال بوده ام19-من بھ کووید
توصیھ CDC. مبتال شوند19-ممکن است افراد بیش از یک بار بھ کووید.بلھ

ماه واکسن را دریافت کنند، حتی اگر قبال بھ 6می کند کھ تمام افراد باالی 
ما نمی دانیم کھ افراد تا چھ مدت پس از بھبودی، در .مبتال شده اند19-کووید

ھ آزمایش ھای آنتی بادی فعلی نمی توانند ب.برابر ابتالی مجدد محافظت می شوند
محافظت 19-ما بگویند کھ آیا فرد در برابر ابتالی دوباره بھ بیماری کووید

یھ ھمچنین نمی دانیم کھ آیا ایمنی ایجاد شده در برابر یک سو.می شود یا خیر
.محافظت کافی در برابر انواع جدید ایجاد می کند یا خیر

.نادر است19-عوارض جانبی جدی پس از واکسیناسیون کووید
FDAتشخیص داده است کھ مزایای این واکسن ھا ھمچنان بسیار بیشتر از

ن خطر بیماری شدید، بستری شدن در بیمارستا.خطرات عدم واکسینھ شدن است
ده اند تقویت کننده را دریافت نکر/در افرادی کھ واکسن19-یا مرگ ناشی از کووید

د بسیار بیشتر از ھر گونھ خطر مرتبط با عوارض جانبی جدی ناشی از خو
لسواالت متداوبرای کسب اطالعات بیشتر، بخش . است19-واکسن ھای کووید

.را ببینید) CDC(19-در مورد واکسیناسیون کووید

، باید اگر پس از واکسیناسیون ھر یک از عالئم زیر را داشتید
:فوراً بھ دنبال مراقبت ھای پزشکی باشید

ی ترومبوز ھمراه با سندرم ترومبوسیتوپنیک نوع لختھ خون نادر اما جدی، 
)TTS( در تعداد کمی از افرادی کھ واکسن ،J&J دریافت کرده اند، رخ داده

کم، تنگی نفس؛ درد قفسھ سینھ؛ تورم پا؛ درد مداوم شعالئم عبارتند از .است
پوست سردردھای شدید یا تاری دید؛ کبودشدگی سریع یا لکھ ھای خونی ریز زیر

در واکسن ھای فایزر، مدرنا یا TTSخطر افزایش .فراتر از محل تزریق
اکنون توصیھ می کند کھ واکسن CDCنوواوکس مشاھده نشده است، بنابراین 

فایزر، مدرنا یا نوواوکس در صورت امکان برای ھمھ افراد واجد شرایط، از 
.جملھ بھ عنوان دوزھای تقویت کننده، استفاده شود

نیز در تعداد کمی از افرادی کھ واکسن )GBS(سندرم گیلن باره موارد نادری از 
J&Jرا دریافت کرده اند، رخ داده است.GBS یک اختالل نادر سیستم عصبی

رد است کھ می تواند باعث ضعف عضالنی یا در شدیدترین موارد فلج شدن ف
ھفتھ پس از واکسیناسیون شروع می شود، اما می تواند 2-1عالئم معموالً .شود

ضعف یا احساس سوزن سوزن شدن، بھ عالئم شامل .دیرتر از آن نیز ظاھر شود
 ھای خصوص در پاھا یا بازوھا می باشد کھ می تواند بدتر شود و بھ سایر قسمت

.بدن گسترش یابد

در ) لبالتھاب کیسھ اطراف ق(و پریکاردیت ) التھاب قلب(مواردی از میوکاردیت 
این .یا نوواوکس وجود داشتھ استmRNAبین نوجوانان پس از دریافت واکسن 

ز موارد بیشتر در نوجوانان پسر و بزرگساالن مذکر در عرض چند روز پس ا
درد قفسھ سینھ، تنگیعالئم عبارتند از .دریافت دوز دوم واکسن رخ داده  است

راقبت قرار اکثر نوجوانانی کھ تحت م.نفس؛ یا ضربان تند، نامنظم و یا تپش قلب
.دگرفتند با دارو و استراحت نتیجھ گرفتند و بھ سرعت حالشان مساعد ش

تر میوکاردیت و پریکاردیت پس از دریافت دوز تقویت کننده از این ھم نادر
ام کھ تمھمچنان توصیھ می کنندو آکادمی اطفال آمریکا و دیگران CDC.است

ات آن ماه واکسینھ شوند زیرا فواید این کار بسیار بیشتر از خطر6افراد باالی 
.است

سیناسیون میوکاردیت و پریکاردیت پس از واکبرای کسب اطالعات بیشتر، بخش 
mRNA19-کووید)CDC (را ببینید.

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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چھ کسی بھ دوز اضافی
بھ عنوان بخشی از سری واکسن ھای اولیھ خود نیاز دارد؟

CDCراد دچاربرای دستیابی بھ مزایای کامل واکسیناسیون، توصیھ می کند کھ اف
پس از روز28را حداقل mRNAدوز اضافی واکسن نقص ایمنی متوسط تا شدید،

دریافت J & Jپس از اولین دوز روز 28یا دوز دوم واکسن فایزر یا مدرنا
.ھیچ توصیھ ای برای دوز اضافی نوواوکس وجود ندارد.کنند

سالھ می شود کھ سری اولیھ مدرنا را دریافت 4ماھھ تا 6این توصیھ شامل کودکان 
را کامال J&Jسال بھ باال کھ ھرگونھ سری اولیھ فایزر، مدرنا یا 5کرده اند و افراد 

:دریافت کرده اند و بھ موارد زیر مبتال ھستند

تحت درمان سرطان بھ خاطر تومور یا سرطان خون قرار دارند•

و مصرف پیوند عضو دریافت کرده اند و برای سرکوب سیستم ایمنی بدنشان دار•
می کنند

یستم ایمنی سال گذشتھ پیوند سلول بنیادی دریافت کرده اند یا برای سرکوب س2در •
بدنشان دارو مصرف می کنند

مانند سندرم دی جورج، سندرم (دچار نقص ایمنی اولیھ متوسط یا شدید •
ھستند) ویسکوت آلدریچ

پیشرفتھ یا درمان نشده دارندHIVبیماری •

ار تحت درمان فعال با دوز باالی کورتیکواستروئیدھا یا داروھای دیگری قر•
دارند کھ ممکن است پاسخ ایمنی آن ھا را سرکوب کنند

ای آنھا افراد باید در مورد وضعیت پزشکی خود و اینکھ آیا دریافت دوز اضافی بر
.مناسب است با ارائھ دھنده مراقبت ھای بھداشتی خود صحبت کنند

چگونھ واکسن ھا بھ این سرعت تولید شدند؟
2019تنھا در دسامبر ) SARS-CoV-2(19-در حالی کھ ویروس عامل کووید

روی واکسن ھایی برای 2007شناسایی شد، دانشمندان سراسر جھان از سال 
توسعھ برای کسب اطالعات بیشتر، بھ بخش .ویروس ھای مرتبط کار می کنند

.مراجعھ کنید19-واکسن ھای کووید

لین آیا می توانم دوز تقویت کننده ای دریافت کنم کھ با او
من متفاوت باشد؟19-واکسن کووید

ولیھ برخی از افراد ممکن است ترجیح دھند دوز تقویت کننده ھمان واکسن ا
ا نوع سایر افراد ممکن است ترجیح دھند دوز تقویت کننده ب.را دریافت کنند

.واکسن اصلی آنھا فرق داشتھ باشد

J&J ،CDCواکسن ) اما جدی(بھ دلیل خطر یک عارضھ جانبی نادر 
را دریافت کرده اند، دوز تقویت کنندهJ&Jافرادی کھ واکسن توصیھ می کند 

mRNA)را دریافت کنند) فایزر یا مدرنا.

مالً کا«آیا اگر دوز تقویت کننده را دریافت نکنم باز ھم 
در نظر گرفتھ می شوم؟» واکسینھ شده

در حال حاضر تمام افراد دو ھفتھ پس از دریافت دوز دوم خود در .بلھ
ھفتھ 2واکسن ھای دو دوزی مانند واکسن ھای فایزر، مدرنا یا نوواوکس یا 

جزء افراد کامال J&Jپس از دریافت واکسن تک دوزی مانند واکسن 
دریافت وبا این حال، واکسیناسیون کامل .واکسینھ شده محسوب می شوند

دید، تقویت کننده بھترین راه برای محافظت از خود در برابر بیماری ش
و کاھش انتشار 19-بستری شدن در بیمارستان و مرگ ناشی از کووید

.ویروس است

19-از کجا می توانم واکسن کووید
یا یک تقویت کننده را دریافت کنم؟

رایگان یا دوز تقویت کننده 19-مکان ھای زیادی برای دریافت واکسن کووید
بھ ھیچ کدام از کلینیک ھای واکسیناسیون جامعھ آالمدا کانتی.وجود دارد

.مدرک شناسایی، بیمھ یا نوبت مالقات نیاز ندارند

در برای مشاھده فھرست جامعی از مراکز واکسن در نزدیکی شما، بھ 
:مراجعھ کنید یا ازدسترس بودن واکسن در آالمدا کانتی

https://linktr.ee/AlamedaCountyOHEدیدن کنید.

:  برای دریافت کمک در تعیین نوبت واکسیناسیون رایگان، با
.تماس بگیرید510-268-2101

ایمن و 19ایمن و موثر ھستند واکسن ھای 19-واکسن ھای کووید
موثر ھستند 03/09/2022:نسخھ

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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