نمای کلی واکسنهای COVID-19
کارآزماییهایبالینینشانمیدهدکههمهواکسنهایموجودبسیارخوبدرجلوگیریازابتالبه COVID-19عملمیکنند.

در دوره اولیه واکسیناسیون به چند دوز
نیاز دارم؟

Novavax

Moderna

Pfizer - BioNTech

Johnson & Johnson

واکسنزیرواحدپروتئین

واکسنهایmRNA

واکسنهایmRNA

واکسنآدنوویروس(ناقلویروسی)

برایاکثرافراد 12ساله و باالتر 2 -
دوز ،بهفاصله 3الی 8هفته

برایاکثرافراد 6ماهه و باالتر  2 -دوز ،به
فاصله 4الی 8هفته

برایافراد 6ماهه تا  4ساله  3 -دوز3 ،
هفتهبعدازدوزاول 8،هفتهبعدازدوز
دوم

برایاکثرافراد 18ساله و باالتر -
 1دوز

 2هفته پس از تکمیل دوره اولیه
واکسیناسیون ،کامالً دربرابر این ویروس
مصون میشوید

برایاکثرافراد 5ساله و باالتر  2-دوز،
بهفاصله 3الی 8هفته
برایافراد 12ساله و باالتر که مبتال به
نقص سیستم ایمنی هستند  2 -دوز ،دوز
دوم 3هفتهپسازدوزاول

برایافراد 6ماهه و باالتر که مبتال به نقص
سیستم ایمنی هستد  3 -دوز ،دوزدوم 4هفته
پسازدوزاول،دوزسومحداقل 4هفتهپس
ازدوزدوم

برایافراد 5ساله و باالتر که مبتال به
نقص سیستم ایمنی هستند  3 -دوز ،دوز
دوم 3هفتهپسازدوزاول،دوزسوم
حداقل 4هفتهپسازدوزدوم

برایافراد 18ساله و باالتر که مبتال به
نقص سیستم ایمنی هستند  2 -دوز1،
دوزواکسن Johnson & Johnsonوبه
دنبالآن،یکدوزواکسنmRNA
(آرانایپیامرسان) حداقل 4هفتهپساز
تزریقاولیندوز

چند سال باید داشته باشم تا بتوانم این
واکسن را تزریق کنم؟

 12سالیاباالتر

 6ماهیاباالتر

 6ماهیاباالتر

 18سالیاباالتر

چه زمانی باید دوز تقویتکننده را تزریق
کنم؟

درحالحاضر،هیچتقویتکنندهتأییدشدهای
ندارد

 5ماهپسازتزریقآخریندوز -برای
اکثرافراد 18سالهوباالتر

 5ماهپسازتزریقآخریندوز -برایاکثر
افراد 5سالهوباالتر

 2ماهپسازتزریقآخریندوز18 -
سالهوباالتر

چه کسانی باید دومین دوز تقویتکننده را
تزریق کنند؟

درحالحاضر،دومیندوزتقویتکننده
برایاینواکسنتأییدنشدهاست

افرادباالی 50سالیامبتالبهنقصسیستمایمنی 4 -ماهپسازتزریقاولیندوز
تقویتکننده

آیا این واکسن دربرابر گونههای مختلف
ویروس محافظت ایجاد میکند؟

بله .تاکنون،مطالعاتنشاندادهاستکهواکسنهاییکهدرحالحاضراستفادهمیشوند،دربرابرگونههایرایجمحافظتایجادمیکنند .دانشمندانبهمطالعهرویگونههای جدیدادامه
میدهند.

چهارماهپسازتزریقاولیندوز
تقویتکننده،همهافراد 18سالهوباالتر
واجدشرایطدریافتدوزتقویتکنندهیک
واکسن( mRNAآرانایپیامرسان) هستند

Novavax

Moderna

میزان اثربخشی واکسن در کارآزماییهای
بالینی چقدر بوده است؟

 %90محافظتدربرابرهرگونهبیماری
 %100محافظتدربرابرمرگ

 %94محافظتدربرابرهرگونهبیماری
 %100محافظتدربرابرمرگ

اجزای تشکیلدهنده آن چه هستند؟

اینواکسنحاویاجزایفعالگلیکوپروتئین اینواکسنحاویاجزایفعالRNA
سنبُله(اسپایک)،بههمراهچربی،انواعنمک پیامرسان(،)mRNAبههمراهچربی،انواع
ُ
نمکوشکراست.
وشکراست.

چه کسانی در کارآزماییهای بالینی شرکت
داشتند؟

•
•
•
•

 %75سفیدپوست
 %12سیاهپوست/آفریقایی-آمریکایی
 %7سرخپوستآمریکایییابومی
آالسکا
 %22هیسپانیک/التینتبار

•
•
•
•
•
•
•

 %5آسیایی
 %1سرخپوستآمریکایییابومی
آالسکا
 %10سیاهپوست/آفریقایی-آمریکایی
 %20هیسپانیک/التینتبار
 %0.2بومیهاوایییاساکنانسایر
جزایراقیانوسآرام
« %2.1ازدیگرتبارها»
 %79سفیدپوست

 %95ازشرکتکنندگانکارآزمایی
درمعرضخطرباالبودند -شاملافراد
باالی 65سالدارایچندابتالیییاافرادی با  %22ازشرکتکنندگانکارآزماییجهانی
بهیکبیماریپرخطرو %4ازآنهابهدو
شرایطزندگییاکاریکهآنهارابهطور
مکرروقطعیدرمعرض  COVID-19یا
یاچندبیماریپرخطرمبتالبودند
شرایطیباجمعیتانبوهومتراکمقرار
میدهد

BioNTech –Pfizer

Johnson & Johnson

 %95محافظتدربرابرهرگونهبیماری
 %100محافظتدربرابرمرگ

 %74محافظتدربرابرهرگونهبیماری
 %85محافظتدربرابربیماریشدید
 %100محافظتدربرابربستریشدندر
بیمارستانومرگ

اینواکسنحاویاجزایفعالRNA
پیامرسان(،)mRNAبههمراهچربی،انواع
نمکوشکراست.

اینواکسنحاویاجزایفعالآدنوویروس،
بههمراهچربی،انواعنمکوشکراست.

•
•
•
•
•
•
•

 %4آسیایی
 %0.6سرخپوستآمریکایییابومی
آالسکا
 %10سیاهپوست/آفریقایی-آمریکایی
 %26هیسپانیک/التینتبار
 %0.2بومیهاوایییاساکنانسایر
جزایراقیانوسآرام
 %3چندنژادی
 %82سفیدپوست

 %46.2ازشرکتکنندگانکارآزمایی
جهانیبهیکبیماریزمینهایمبتالبودند.
 %34.8ازشرکتکنندگانبهچاقیمبتال
بودند.

DOH 820-169 August 2022 Farsi
برایدرخواستاینسنددرقالبیدیگر،باشمارهتلفن 1-800-525-0127تماسبگیرید .افرادناشنوایادچارمشکالتشنوایی،لطفاًباشماره711
( )Washington Relayتماسبگیرندیابهنشانی civil.rights@doh.wa.govایمیلارسالکنند.

•
•
•
•
•
•
•

 %3.3آسیایی
 %9.5سرخپوستآمریکایییابومی
آالسکا
 %19.4سیاهپوست/آفریقایی-آمریکایی
 %45هیسپانیک/التینتبار
 %0.2بومیهاوایییاساکنانسایر
جزایراقیانوسآرام
 %5.6چندنژادی
 %59سفیدپوست

 %41ازشرکتکنندگانکارآزماییبالینی
جهانیبهیکیاچندبیماریزمینهایمبتال
بودند

