مصئونیت واکسین کووید  19آنچه
که باید بدانید
این واکسین ها بی خطر و مصئون هستند
اند.1

همه واکسین ها
واکسین های کووید  19-که در ایاالت متحده داریم ،شدیدترین نظارت ایمنی را در تاریخ ایاالت متحده داشته
یا کامالً تأیید شده یا مجاز به استفاده اضطراری توسط  ،FDA( U.S. Food and Drug Administrationسازمان غذا و
داروی آمریکا) هستند  -به این معنی که  FDAنگرانی جدی در مورد ایمنی پیدا نکرده است .متخصصان مستقل نیز مطالعات را
مرور کردند و هیچگونه نگرانی پیدا نکردند.
این واکسین ها مورد استفاده عموم قرار می گیرند به همین خاطر از نظر ایمنی و اثربخشی نظارت می شود .ایاالت متحده چندین
سیستم دارد که به دنبال مسائل ایمنی بوده و در صورت بروز آنها سریعاً آنها را برطرف می کند.

این واکسین ها موثر هستند
ممکن است اطالعاتی را دیده باشید که به نظر می رسد برخی از واکسین ها بهتر از بقیه هستند .آزمایشات طبی نشان داد که همه
واکسین های موجود در وقایه از کووید 19-بسیار موثر هستند .مقایسه تفاوت بین واکسین ها دشوار است زیرا در زمان ها و
مکان های مختلف آزمایش شده اند .برخی از آنها حتی علیه انواع مختلف کووید 19-آزمایش شدند.
پس از واکسیناسیون کامل ،هنوز امکان ابتال به کووید 19-وجود دارد ،اما بعید است که واقعاً مریض شوید یا نیاز به رفتن به
شفاخانه داشته باشید .مطالعات نشان داد که هر یک از واکسین ها حداقل  85درصد در پیشگیری از بیماری شدید کووید19-
موثر هستند .واکسین ها همچنین مانع از بروز هرگونه عالئم کووید 19-از سوی بسیاری از افراد می شوند:
•  74 ,Johnson (Janssen) & Johnsonفیصد
•  95 ,Pfizer-BioNTechفیصد
•  94 ,Modernaفیصد
,

عوارض جانبی عادی می باشند
شما نمیتوانید از طریق واکسین به کووید 19-مصاب شوید .با این حال ،مانند سایر واکسین ها ،ممکن است عوارض جانبی را احساس کنید .این
نشانه های هستند که واکسین کار میکند .برای واکسین های دو دوز ،عوارض جانبی بعد از تزریق دوم ممکن است بدتر باشد .در صورت امکان،
برای استراحت و ریکوری یک یا دو روز پس از انجام تزریق وقت بگذارید .برای واکسین های کووید 19-که به دو دوز نیاز دارند ،مطمئن شوید
که دوز دوم خود را دریافت کرده اید .تا دو هفته پس از دوز دوم ،کامالً از شما محافظت نمی شود.

 ,Centers for Disease Control and Prevention 1مصئونیتًواکسینًهایًکووید .19-مارچ  2021 ,25بطورًآنالینًقابلًدسترسًاست:
.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html

عالئم عکس العمل حساسیتی
عکسًالعملًهایًحساسیتیًبهًواکسینًبسیارًنادرًاستً،اماًممکنًاستًرخًدهد .درًصورتًبروزًعکسًالعملً
حساسیتیً،کلینیکًحداقلً 15دقیقهًمراقبًشماًخواهدًبود .آنهاًآموزشًدیدهًاندًتاًپاسخًدهندًوًمیًدانندًچگونهًبهًشماً
کمکًکنند.
در صورت بروز عکس العمل حساسیتی پس از خروج از کلینیک ،با  911تماس بگیرید .عالئم عکس العمل حساسیتی
عبارتند از :مشکل در تنفس ،تورم صورت و گلو ،ضربان قلب سریع ،تخریش بد در سراسر بدن ،سرگیجه و ضعف.

به ما کمک کنید تا مراقب هر گونه نگرانی های ایمنی باشیم
برایًگزارشًعوارضًجانبیًدرً V-safeثبتًنامًکنید .vsafe.cdc.gov :اشتراکًشماًبهًماًکمکًمیًکندًواکسینًهاًراًبرایًهمهً
مصئونًنگهًداریم.

شماًیاًارائهًدهندهًواکسینًخودًمیًتوانیدًعوارضًجانبیًجدیًراًبهًVaccine Adverse Event Reporting System
(ً،VAERSسیستمًگزارشًعوارضًجانبیًواکسین) گزارشًدهیدCenters for Disease Control and Prevention ً،FDA .
(ً،CDCمراکزًکنترلًوًوقایهًامراضًساری) وًً،DOH( Washington State Department of Healthوزارتًصحتًایالتً
واشنگتن) از  VAERSبرایًمشاهدهًروندهاًیاًمشکالتًاحتمالیًاستفادهًمیًکنند.
شماًمیتوانیدًیکًگزارشًراًدرًاینجاًارسالًکنیدً .vaers.hhs.govدرًلینکًذیلًبیشترًبیاموزیدًکهً VAERSوًسائرًسیستمًهایًایمنیً
نظارتیًچگونهًکارًمیًکنندً.www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety

افراد زیادی از نژادها و اقوام
مختلف در این آزمایش شرکت
کردند

در آزمایشات واکسین Pfizer-
 BioNTechبه تعداد ,2اشتراک کننده:

دانشمندانًهرًواکسینًراًرویًدهًهاًهزارًنفرً
آزمایشًکردند.

در آزمایشات واکسین & Johnson
 Johnsonبتعداد ,3اشتراک کننده:

در آزمایشات واکسین
 Modernaبتعداد ,4اشتراک کننده:

 FDA .Food and Drug Administration2اسنادًمعلوماتًمختصر Pfizer-BioNTech :کووید 19-واکسین” ,جلسهًکمیتهًمشورتیًواکسینًهاًوًمحصوالتًمرتبطًباًمحصوالتًبیولوژیکی.
دسمبر 2021 ,10بطورًآنالینًقابلًدسترسًاست.https://www.fda.gov/media/144245/download :
3سازمانًغذاًوًدارو .اسنادًمعلوماتًمختصرً :FDAواکسینً S.2VOC.26Janssen Adبرایًوقایهًازًکوویدً، 19-جلسهًکمیتهًمشورتیًواکسینًهاًوًمحصوالتًمرتبطًباًمحصوالتًبیولوژیکی.
فبروری2021 ,26بطورًآنالینًقابلًدسترسًاست.https://www.fda.gov/media/146217/download :
4سازمانًغذاًوًدارو .اسنادًمعلوماتًمختصرً FDA: Modernaکووید 19-واکسین” ,جلسهًکمیتهًمشورتیًواکسینًهاًوًمحصوالتًمرتبطًباًمحصوالتًبیولوژیکی .دسمبر2021 ,17بطورًآنالینًقابلً
دسترسًاست.https://www.fda.gov/media/144434/download :

این واکسین برای کودکان ،افراد باردار و کسانی که شرایط خاص دارند بی خطر و موثر است .با هر میزانی
که افراد بیشتری واکسین می شوند ،ما اطالعات بیشتری در مورد ایمنی و عوارض جانبی دریافت خواهیم
کرد .اطالعات نشان می دهد واکسین کووید 19-بی خطر است و عوارض جانبی خطرناک آن نادر است.

اگر در مورد واکسیناسیون نگرانی دارید با یک ارائه دهنده
خدمات صحی یا کارمند کلینیک صحبت کنید

حساسیت ها
•  , CDC) Centers for Disease Controlمراكز کنترول
امراض) این واکسین را برای افرادی که به هیچ یک از اجزاء
تشکیل دهنده واکسین حساسیت ندارند توصیه می کند.
• تصورًمیًشودًکهًعکسًالعملًهایًحساسیتیًبهًواکسینً
هایًکووید 19-ناشیًازًچربیًهایًموجودًدرًواکسینً،بهً
نامًپلیًاتیلنًگلیکولً( )PEGوًپلیًسورباتًاست.
• واکسینًهاًآلرژنًهایًمعمولیًمانندًآنچهًدرًغذاًیافتًمیً
شودًندارندً،بنابراینًاکثرًحساسیتًهایًدیگرًنباید هنگامً
دریافتًواکسینًکووید 19-نگرانًکنندهًباشند .بهًعنوانً
مثالً،واکسینًهاًفاقدًتخمهً،فاقدًالتکسًوًفاقدًموادً
نگهدارندهًهستند.
موارد اخالقی
موادًتشکیلًدهندهًواکسینًکووید 19-بیًخطرًبودهًوًبرایً
انجامًوظایفًواکسینًهاًموردًنیازًاست .یکًقطعهًازًواکسینً
 Johnson & Johnsonدرًنسخهًهایًالبراتواریًحجراتً
ساختهًشدهًاستًکهًدرًاصلًازًسقطًهایًانتخابیًناشیًازً35
سالًپیشًساختهًشدهًاست .باًاینًحالً،واکسینًهایًآبًچیچکً،
سرخجهًوًهپاتیتً(زردیًسیاه)  Aبهًهمینًروشًساختهًمیً
شوند .هیچًیکًازًواکسینًهاًحاویًسلولًهایًانسانیً(ازًجملهً
سلولًهایًجنین)ً،ویروسًکوویدً،19-التکسً،موادًنگهدارندهً
یاًمحصوالتًجانبیًازًجملهًمحصوالتًخوکًیاًژالتینًنیستند.
واکسینًهاًدرًتخمهًرشدًنمیًکنندًوًهیچًمحصولًتخمیًندارند.

شرایط مزمن طبی
• مطالعاتًنشانًدادهًاستًکهًواکسینًهایًکوویدً 19-بهً
همانًاندازهًدرًافرادًدارایًشرایطًطبیًبیًخطرًوًموثرً
است .بیستًتاً 45فیصدًازًشرکتًکنندگانًدرًهرًیکًازً
آزمایشاتًواکسینًامراضًمزمنًمانندًچاقیً،دیابتً،بیماریً
قلبیً،بیماریًکبدًوً HIVداشتند.
• ماًاطالعاتًایمنیًمحدودیًدرًموردًاستفادهًازًواکسینًدرً
افرادیًباًسیستمًایمنیًضعیفًیاًامراضًعدمًکفایهًسیستمً
ایمنیًبدنًداریم CDC .هنوزًواکسینًراًبرایًاینًگروهًهاً
توصیهًمیًکندًزیراًدرًصورتًابتالًبهًکووید 19-خطرً
ابتالًبهًبیماریًشدیدترًاست.
• متخصصانًطبیًدرًبارداریًوًزایمانً،واکسینًکووید19-
راًبرایًافرادیًکهًباردارً،شیردهًیاًقصدًبارداریًدارند
توصیهًمیًکنند .دادهًهاًنشانًمیًدهدًواکسینًکووید 19-درً
دورانًبارداریًبیًخطرًاست .درًواقعً،برخیًازًمطالعاتً
نشانًمیًدهدًکهًوالدینًواکسینهًشدهًحتیًمیًتوانندًآنتیً
بادیًهایًضدًکووید 19-راًدرًدورانًبارداریًوًشیردهیً
بهًنوزادًخودًمنتقلًکنند .افرادًباردارًدرًمعرضًبیماریً
شدیدًناشیًازًکوویدً،19-ازًجملهًمرگًهستند .واکسینًهاً
بهترینًمحافظتًراًفراهمًمیًکند.

DOH 348-799 February 2022 Dari
برایًدرخواستًاینًسندًبهًفارمتًدیگرً،باًشمارهً 1-800-525-0127تماسًبگیرید .مشتریانًناشنواًیاً
کسانیکهًبهًسختیًمیشنوندًلطفاًبهًشمارهً )Washington Relay( 711بهًتماسًشوندًیاًبهًآدرسً
 civil.rights@doh.wa.govایمیلًنمایند.

