واکسین های کووید  :19چیزی که باید بدانیم
چطور قرار مالقات تعیین
نمایم؟

کجا میتوانم واکسین
دریافت کنم؟
تهیه کنندۀ صحت شما

به تهیه کنندۀ خود زنگ بزنید یا بطور رایگان یک قرار مالقات تعیین نمایید

کلینیک های واکسیناسیون جمعی

به ویب سایت ما مراجعه نماییدvaccinelocator.doh.wa.gov/ :

دوا خانه های محلی

و یا با شمارۀ  1-800-525-0127به تماس شده و کلید  #را فشار دهید.
کمک زبان موجود است.
تغییر میدهد .شما شاید از دوست تان یا یکی از اعضای جامعه در مورد
کلینیک بشنوید .از آنها بپرسید که چطور ثبت نام نمایید.

پاپ اپ یا کلینیک های اجتماعی

به قرار مالقات واکسین خویش باید چه
چیزی را با خود بیاورم؟

هزینۀ واکسین چقدر است؟

از شما چیز های ذیل خواسته خواهند شد،
اما شما مجبو رنیستید آنها را برای
شان بدهید:

واکسین برای شما رایگان است .از شما نباید
هزینۀ واکسین گرفته شو و نه هم بل برای
تان داده شود.

• کارت هویت
• کارت بیمه
• شمارۀ مصئونیت اجتماعی

آیا من به دوز دوهم ضرورت دارم؟
بعضی از واکسین ها دارای دو دوز می باشند.
بعد از دریافت کامل واکسین دو هفته میگیرد که
شما در مصئونیت کامل باشید .بعضی از افراد
امکان دارد به دوز تقویت کننده نیاز داشته
باشند.
برای دریافت واکسین ضرور نیست که شما باید حتما ً
شهروند امریکا باشید .آنها از وضعیت پناهندگی شما
نخواهند پرسید.
از معلومات شخصی شما فقط برای مقاصد صحی استفاده
خواهد شد.

Pfizer-BioNTech

 2دوز ،در فاصلۀ زمانی  21روز

Moderna

 2دوز ،در فاصلۀ زمانی  28روز

Johnson & Johnson

 1دوز

برای معلومات بیشتر
مراجعه نمایید :به  COVIDVaccineWA.orgو یا DOH.WA.GOV/Coronavirus
زنگ بزنید :به  1-800-525-0127سپس کلید  #را فشار دهید .کمک زبان موجود است.

چه کار را انجام می دهد
واکسین کووید 19؟

عوارض جانبی آن چیست؟
شاید شما عوارض جانبی داشه باشید.

واکسین کووید  19به بدن شما می آموزاند که در
مقابل بیماری سیستم دفاعی ایجاد کند که وجود شما
را از ابتال شدن به بیماری نجات دهد.

در تمام بدن شما:
•
•
•
•
•
•

خستگی
سر دردی
درد عضالت
احساس خنک و لرزه
تب
دل بدی

آیا واکسین ها مصئون هستند؟
بلی .تمام واکسین ها بر هزاران نفر آزمایش گردیده.
معلوم شد که این واکسین ها برای مردم نژاد های مختلف و دارای
بیماری های مختلف از قبیل چاقی ،شکر ،امراض قلبی ،امراز کبد
و اچ آی وی مصئون بودند.

در بازوی شما جایی که واکسین برای
تان تزریق شده:
• درد
• سرخی
• برجستگی
واکسین هایی که دارای دو دوز هستند ،عوارض جانبی آن بعد از
دوز دوم تشدید خواهند شد.
اگر حساسیت نشان دادید با شمارۀ  911به تماس شوید .شما
میتوانید برا گزارش دادن از عوارض جانبی در  V-safeثبت نام
نمایید.vsafe.cdc.gov :

آیا یک واکسین نسبت به دیگر
بهتر است؟
ما یک واکسین mRNAکوویدPfizer-( 19-
BioNTechیا )Modernaرا به جای واکسین یک دوره
ی )Johnson & Johnson (J&Jتوصیه می نماییم.

دیپارتمنت صحت گزارش های مصئونیت را
بطور منظم بررسی می کند تا اطمینان حاصل
شود که هیچ نگرانی مصئونیتی وجود ندارد.

چرا باید واکسین بزنم؟
واکسین زدن با شما کمک خواهد کرد که در محیط کاری خویش
مصئون بمانید و با فامیل و دوستان تان یکجا زندگی کنید.
احتمال آن خیلی کم خواهد بود که شما از ابتال شدن به ویروس
کووید  19به شدت بیمار شوید ،در شفا خانه بستری شوید یا فوت کنید.

اگر بخواهید واکسین J&Jرا دریافت کنید همچنان در دسترس
است .در مورد گزینه های خود با یک ارائه دهنده مراقبت
های صحی صحبت نمایید.
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