تصاویری ازواکسین های
کووید19-
تند.
سیار موثر هس
کسین های موجود در وقایه ازکووید19-ب
یشات طبینشان دادک ه همه وا
آزما
نید.
فاوت ها موارد ذیل راببی
یشتر درموردت
برای معلوماتب
Johnson & Johnson

BioNTech –Pfizer

چند دوزضرورت دارم؟

1

فاصله هر 3هفته)
( 2در

چه وقتکا مالً محافظت می
شوم؟

Moderna
فاصله هر 4هفته)
( 2در

یستم ایمنی (دوز نهایی حداقل 4هفتهپس از دومین)
 3درصورتنواقصس

بایدچندسالهباشمکه این
تطبیقکنم؟
واکسین را
ثربخشیواکسین در
ا
ایشاتطبیچقدربود؟
آزم

2هفتهبعد ازاولین دوز

2هفتهبعد از دومین دوز

2هفتهبعد از دومین دوز

18سالهیاباالتر

5سالهیاباالتر

18سالهیاباالتر

فظت دربرابربیماری
 95%محا
فظت دربرابر مرگ
 100%محا

فظت دربرابربیماری
 94%محا
فظت دربرابر مرگ
 100%محا

فظت دربرابر
 74%محا
بیماری
فظت دربرابر
 85%محا
بیماریشدید
فظت دربرابر
 100%محا
بستریشدن و مرگ

بدانیم
واکسین چه باید
ربخشی
در مورداث

تلف در مکان
بی در زمان های مخ
یشات ط
بی ازبیماریجلوگیریمی کند .آزما
یشات ط
ثربخشی معیاریاستبرای اینکهچگونهواکسین در آزما
ا
فتادهاست.
تفاقی ا
ند که در هر آزمایشفردی چه ا
فقطنشان می د ه
یسهکرد .آن ها
تلف انجامشد،بنابرایننمیتوان اعداد موثریت رامقا
های مخ
ثریت معیاریاستبرای اینکهچگونهواکسین در ج هان واقعی ازبیماریجلوگیری میکند .ما هنوز منتظر هستیمتا موثریت واکسین ها را
مو
بیاموزیم.
نوعیتواکسین

)Adenovirus (Viral vector
اینواکسین ازنسخه ایمنیک
تفاوت (ویروس
ویروس م
یله ای
سرماخوردگی)بهعنوانوس
دستورالعمل های
برای ارائه
تیبهبدنشما در مورد
فظ
محا
تیبادیبرای
نحوهساخت آن
تفاده می
مبارزهباکووید19-اس
یتوانید از طریق
کند.شما نم
واکسینبهسرماخوردگییا
کووید 19-مصابشوید.

هردو PfizerوModernaعبارتاند ازواکسین های  mRNAمی
اشند
ب
واکسین های mRNAبه حجراتشما می آموزاندکهپروتئینیبسازند
کهباعث عکسالعمل ایمنی میشود .درصورتتماسباویروس،بدن
یی تولیدمی کندکه ازشما دربرابرابتالبهکووید
تیبادی ها
شما آن
یتوانید از طریقواکسینبهکووید 19-مصاب
فظتمی کند.شما نم
محا
شوید.

واکسین های COVID-
درباره
بدانید
بیشتر
19
Johnson & Johnson

چی زمانیباید دوزتقویت
کننده رادریافتکنم؟
باسازمان Food and
Drug Administration
( ،FDAغذا و دارویایاالت
ایید
متحده)به چهاندازهت
شده
متشکله آنچیست؟
اجزاء

آیا دربرابرواریانت ها
گونه)محافظت میکند؟
(
بخشی از
کسی
چه
ایشاتبود؟
آزم

 2ماهبعد از آخرین دوز
فراد 18سالهیاباالتر مجاز
برای ا
است

فراد 5سالهالی 15ساله
برای ا
مجاز است.

 5ماهبعد از آخرین دوز
فراد 18سالهیاباالترکامالا
برای ا
تاییدشده است.

فراد 16سالهیاباالترکا مالا
برای ا
تاییدشدهاست.
یامرسان
واکسین حاوی مادهفعال آدنوویروس واکسین حاوی مادهفعالپ
بی،
)RNA (mRNAبه همراه چر
بی ،نمک وقنداست.
به همراه چر
نمک وقنداست.

یامرسان
واکسین حاوی مادهفعالپ
بی،
)RNA (mRNAبه همراه چر
نم ک وقند است.

علی روی واریانت های موجود درگردش موثر میباشند.
تاکنون ،مطالعاتنشانمی دهد کهواکسین های مجازف
نشمندانبه مطالعه این ها و واریانت های دیگر آن ادامه خوا هند داد.
دا
•
•

3.3%آسیایی
 9.5%هندوی امریکایی
االصلیااالسکااالصل
19.4%سیاه
یقایی
فر
پوستان /امریکایی ا
االصل
 45%هسپانیک/التینی
 0.2%هواییاالصلیا
جزیرهنشینبحر ارام
 5.6%چندیننژاده
سفیدپوست
59%

•

 41%ازاشتراککنندگان در
بی ج هانی دارای
یشات ط
آزما
یکیا چند امراض مزمن
بودند

•
•
•
•
•

انبی آنچیست؟
عوارض ج

BioNTech –Pfizer

 5ماهبعد از آخرین دوز

Moderna

خستگی،تب،سردرد ،درد محل
یالژی (درد درعضل ه
تزریق و/یا م
یاگرو هی ازعضالت)که طییک
یا دو روزبرطرف میشود.

•
•

4%آسیایی
 0.6%هندوی امریکایی
االصلیااالسکااالصل
10%سیاهپوستان /امریکایی
یقاییاالصل
فر
ا
 26%هسپانیک/التینی
 0.2%هواییاالصلیا
جزیرهنشینبحر ارام
 3%چندیننژاده
سفیدپوست
82%

•

 46.2%ازاشتراککنندگان
بی ج هانی
یشات ط
در آزما
داراییکیا چند امراض
مزمن بودند34.8% .
اشتراککنندگان چاقبودند

•
•
•
•
•

لرزه،سردرد ،درد،خستگی و/یا
قرمزی وتورم در محلتزریقکه
طییکیا دو روزبرطرف می
شود.

•
•

5%آسیایی
 1%هندوی امریکایی
االصلیااالسکااالصل
10%سیاهپوستان /امریکایی
یقاییاالصل
فر
ا
 20%هسپانیک/التینی
 0.2%هواییاالصلیا
جزیرهنشینبحر ارام
“ 2.1%دارایسائرنژاد ها
سفیدپوست
79%

•

 22%ازاشتراککنندگان
یشات ج هانی دارای
در آزما
یکبیماریپرخطر و 4%
دارای دویا چندبیماری
پرخطربودند

•
•
•
•
•

لرزه،سردرد ،درد،خستگی و/یا
قرمزی وتورم در محلتزریقکه
طییکیا دو روزبرطرف می
شود.

DOH 820-169 February 2022 Dari
ناشنوایا
یرید.مشتریان
برای درخواستاینسندبه شکل دیگر،با شماره 1-800-525-0127تماسبگ
ف ابهشماره )Washington Relay( 711بهتماسشوندیابه آدرس
کسانیکهبهسختی میشنوندلط
یند
 civil.rights@doh.wa.govایمیلنما

