
واکسنهامؤثرهستند
آزمایشات.ارندددیگرواکسنهایبهنسبتبهتریکیفیتواکسنهاازبرخیبرسدبهنظرکهباشیددیدهرااطالعاتیاستممکن

میانتفاوتهایمقایسه.دارندCOVID-19بهابتالازجلوگیریدرباالییتأثیرموجودواکسنهایهمهکهدادهاندنشانبالینی

واکسنهااینازبرخیحتی.شدهاندآزمایشمختلفیمکانهایوزمانهادرواکسنهااینزیرااستدشواریکارواکسنها

.شدهاندآزمایشCOVID-19مختلفانواعدرمقابل

بهنیازیابیماریشدنوخیماحتمالاماشوید،مبتالCOVID-19بهاستممکنهمچنانشدید،واکسینهکاملبهطوروقتی

نوعازجلوگیریدردرصد85حداقلواکسنهاهمهمیدهدنشانمطالعات.میکندپیداکاهشزیادیحدتابیمارستانبهمراجعه

پیشگیرینیزافرادازبسیاریدرCOVID-19عالئمهرگونهبروزازواکسنهااین.بودهاندمؤثرCOVID-19بیماریشدید

:کردهاند

•Johnson & Johnson (Janssen)،74درصد

•Pfizer-BioNTech،95درصد

•Moderna،94درصد

واکسنهاایمنهستند
کهدرایاالتمتحدهموجوداستشدیدتریننظارتهایایمنیرادرطولتاریخایاالتCOVID-19آندستهازواکسنهای

سازمان غذا و دارو یا به  U.S. Food and Drug Administration(FDAتمایم واکسن ها تحت مجوز . 1متحدهپشتسرگذاشتهاند
ایط اضطراری قرار دارند ( اختصار هیچ گونه نگرانی جدی ایمنی دررابطه با آن پیدا نکردهFDAبه عبارت دیگر، -برای استفاده در شر
.است

رالفیمختسیستمهایمتحدهایاالت.میگیرندقرارنظارتتحتهمچنانعموماستفادهباهمزمانواکسنهااثربخشیوایمنی

.دهدقراربررسیموردراآنهافورا وقوع،درصورتوجستجوراایمنیمشکالتتااستگرفتهبهکار

: COVID-19ایمنیواکسن

دانستنیها

بروزعوارضجانبیطبیعیاست
این.پیشآیدبرایتانجانبیعوارضتعدادیاستممکنواکسنها،سایرماننداما،.نداردوجودواکسنازطریقCOVID-19بهابتالامکان

دترشدیدومدوزتزریقازپسجانبیعوارضاستممکندارند،دوزدوکهواکسنهاییدرخصوص.هستندواکسناثرگذارینشانههایموارد

درخصوص.دهیداختصاصخودتانبهبهبودواستراحتبرایرازمانیواکسن،تزریقازپسروزدوتایکامکان،درصورت.باشد

بیماریردربرابکامال هنوزدوم،دوزتزریقازپسهفتهدوتا.کنیدتزریقرادومدوزحتما دارند،نیازدوزدوبهکهCOVID-19واکسنهای

.نیستیدمصون

1Centers for Disease Control and Prevention،”Safety of COVID-19 Vaccines)ایمنیواکسنهایCOVID-19(“ .25بهصورتآنالیندرنشانی2021مارس،

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html)دردسترساست) فقطبهزبانانگلیسی  .

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


،Moderna4درآزمایشاتواکسن

:دشرکتکنندگانبهترتیبزیربودهان

نشانههایواکنشآلرژیک

دقیقهپساز15درمانگاهحداقلبهمدت. واکنشهایآلرژیکبهواکسنبسیارنادرهستند،اماممکناسترخدهند

رایطکادردرمانبرایپاسخدادندراینش. دریافتواکسنشماراازنظربروزواکنشآلرژیکتحتنظرقرارمیدهد

.آموزشدیدهاندومیدانندچطوربهشماکمککنند

درمشکلشاملآلرژیکواکنشنشانههای.بگیریدتماس911باداشتید،آلرژیکواکنشدرمانگاهازخروجازپساگر

ضعفاساحسوسرگیجهبدن،سراسردرشدیدپوستیدانههایسریع،قلبضربانگلو،وصورتکردنورمتنفس،

.است

نظرداشتهباشیمبهماکمککنیدهرگونهنگرانیدرزمینهایمنیراتحت

مشارکتشمابهماکمک). فقطبهزبانانگلیسی(vsafe.cdc.gov: ثبتنامکنیدV-safeبرایگزارشکردنعوارضجانبی،در

.میکندایمنیواکسنهارابرایهمهافرادحفظکنیم

سیستمگزارش(Vaccine Adverse Event Reporting Systemشمایاارائهدهندهواکسنمیتوانیدعوارضجانبیجدیرابه

 FDA،Centers for Disease Control and. گزارشکنید) VAERSکردنرویدادهاینامطلوبمرتبطباواکسنیابهاختصار

Prevention)مرکزکنترلوپیشگیریازبیماریهایابهاختصارCDC (وWashington State Department of Health

.  روندهایامشکالتاحتمالیراتحتنظرمیگیرندVAERSبااستفادهاز)  DOHادارهبهداشتایالتواشنگتنیابهاختصار(

.  گزارشارسالکنید) فقطبهزبانانگلیسی(vaers.hhs.govشمامیتوانیدازطریق

افرادازبسیاریازنژادهاو

قومیتهادراینآزمایشها

شرکتکردهاند

دانشمندانهرکدامازواکسنهارارویدههاهزار

.نفرآزمایشکردهاند

درآزمایشاتواکسن

Pfizer-BioNTech2،

:دشرکتکنندگانبهترتیبزیربودهان

درآزمایشاتواکسن

Johnson & Johnson3،

:شرکتکنندگانبهترتیبزیربودهاند

2Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”جلسه،Vaccines and Related Biological Products 

Advisory Committee)کمیتهمشورتیواکسنهاومحصوالتبیولوژیکیمشابه .(بهصورتآنالیندرنشانی2020دسامبر10،https://www.fda.gov/media/144245/download)فقطبه

.  دردسترساست) زبانانگلیسی
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”جلسه،Vaccines and Related 

Biological Products Advisory Committee  .26بهصورتآنالیندرنشانی2021فوریه،https://www.fda.gov/media/146217/download)دردسترساست) فقطبهزبانانگلیسی  .
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”جلسه،Vaccines and Related Biological Products Advisory 

Committee .17بهصورتآنالیندرنشانی2020دسامبر،https://www.fda.gov/media/144434/download)دردسترساست) فقطبهزبانانگلیسی  .

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


هر چه تعداد . تاین واکسن برای کودکان، زنان باردار و افرادی که بیماری های زمینه ای دارند نی خطر و مؤثر اس
ی درباره ایمنی و عوارض جاننی  ی واکسینه شوند، ما به طور مداوم اطالعات بیشتر  به دست افراد بیشتر

ی نادر COVID-19داده ها نشان یم دهند که واکسن های . یم آوریم ایمن هستند و عوارض جاننی جدی آنها نت 
.است

اگردربارهواکسینهشدننگرانهستید،باارائهدهنده

.یدمراقبتهایبهداشتییاکادرپزشکیدرمانگاهصحبتکن

آلرژیها

•Centers for Disease Control and Prevention

)CDC ,زریقت) مراکزکنترلبیماریوپیشگیریازآنیا

نواکسنرابههمهافرادیکهبههیچکدامازمواداولیهواکس

. آلرژیندارندتوصیهمیکند

غالبا بهنظرمیرسدواکنشهایآلرژیکبهواکسن•

COVID-19پلیاتیلن(براثرچربیهایموجوددرآن

.  ایجادمیشود) وپلیسوربات) PEG(گلیکول

اینواکسنهاآلرژنهایمتداولیمانندآلرژنهایغذایی•

افتندارند؛بنابراین،اغلبدیگرآلرژیهانبایدهنگامدری

مثال ،این. موجبنگرانیشوندCOVID-19واکسن

. واکسنهافاقدتخممرغ،التکسوموادنگهدارندههستند

اخالق

بیخطرهستندوبرایCOVID-19موارداولیهواکسن

بخشیازواکسن. عملکردصحیحواکسنهاضروریاند

Johnson & Johnsonدروننسخههاییازسلولهای

یپرورشدادهشدهدرآزمایشگاهساختهشدهاستکهمنبعاصل

سالپیشرخدادهاند35آنهاسقطجنینهایانتخابیکهبیشاز

بسیاریازواکسنهایدیگر،ازجملهواکسن. بودهاست

.  دآبلهمرغان،سرخجهوهپاتیتآ،بههمینروشتولیدمیشون

ازجملهسلولهای(هیچکدامازواکسنهاحاویسلولهایانسانی

،التکس،مواردنگهدارندهیاCOVID-19،ویروس)جنینی

ازجملهفرآوردههایگوشتخوکیا(فرآوردههایحیوانی

دوواکسنهادرتخممرغپرورشدادهنمیشون. نیستند) ژالتین

. حاویهیچگونهفرآوردههایتخممرغینیستند

بیماریها

ایمنیوCOVID-19مطالعاتنشانمیدهدکهواکسنهای•

درصد45بیستتا. اثربخشییکسانیدرافرادبیماردارند

ازشرکتکنندگاندرهمهدورههایآزمایشیواکسنهامبتال

ریکبدیبهبیماریهاییمثلچاقی،دیابت،بیماریقلبی،بیما

.  بودهاندHIVو

هاطالعاتایمنیمادربارهاستفادهازواکسندرافرادیک•

دسیستمایمنیضعیفیااختالالتخودایمنیدارندمحدو

همچنانواکسنرابرایاینگروههاتوصیهCDC. است

،COVID-19میکند،زیرااینگروههادرصورتابتالبه

.درمعرضخطربیشتریازنوعشدیدبیماریهستند

درمتخصصانبارداریوزایمانتوصیهمیکنندزنانیکه•

د،دورانباردارییاشیردهیهستندیامیخواهندباردارشون

دادههانشانمیدهند. راتزریقکنندCOVID-19واکسن

دردورانبارداریCOVID-19کهتزریقواکسنهای

دکهدرحقیقت،برخیازتحقیقاتنشانمیدهن. بیخطراست

COVID-19مادرواکسینهشدهحتیمیتواندآنتیبادیهای

. رادردورانبارداریوشیردهیبهنوزادخودمنتقلکند

ازافرادبارداردرمعرضخطرابتالبهبیماریشدیدناشی

COVID-19واکسنهابهترینراه. ،ازجملهمرگ،هستند

.برایایجادمصونیتهستند

DOH 348-799 February 2022 Farsi
افرادناشنوایادچار. تماسبگیرید1-800-525-0127برایدرخواستاینسنددرقالبیدیگر،باشمارهتلفن

تماسبگیرندیابهنشانی) Washington Relay)711مشکالتشنوایی،لطفا باشماره

civil.rights@doh.wa.govایمیلارسالکنند.


