
COVID-19نمای کلی واکسن های 
.  عملمیکنندCOVID-19کارآزماییهایبالینینشانمیدهدکههمهواکسنهایموجودبسیارخوبدرجلوگیریازابتالبه

Johnson & Johnson
(ناقلویروسی)واکسنآدنوویروس

Pfizer - BioNTech
mRNAواکسنهای

Moderna
mRNAواکسنهای

Novavax
واکسنزیرواحدپروتئین

-ساله و باالتر 18برایاکثرافراد

دوز1

هفته3دوز،3-ساله 4ماهه تا 6برایافراد
دومهفتهبعدازدوز8بعدازدوزاول،

.دوز سوم دوظرفیتی است

بهفاصلهدوز،2-ماهه و باالتر 6برایاکثرافراد
هفته8الی4

بهدوز،2-ساله و باالتر 12برایاکثرافراد

هفته8الی3فاصله
وز در دوره اولیه واکسیناسیون به چند د

نیاز دارم؟

هفته پس از تکمیل دوره اولیه 2

یروس واکسیناسیون، کامالً دربرابر این و

مصون می شوید

بهدوز،2-ساله و باالتر 5برایاکثرافراد
هفته8الی3فاصله

ص ساله و باالتر که مبتال به نق18برایافراد

دوزواکسن1،دوز2-سیستم ایمنی هستند 
Johnson & Johnsonوبهدنبالآن،یک

حداقل( آرانایپیامرسان)mRNAدوزواکسن

هفتهپسازتزریقاولیندوز4

ساله و باالتر که مبتال به نقص 5برایافراد

هفته3دوزدومدوز،3-سیستم ایمنی هستند 

هفتهپساز4پسازدوزاول،دوزسومحداقل

دوزدوم

تم ماهه و باالتر که مبتال به نقص سیس6برایافراد

هفتهپسازدوز4دوزدومدوز،3-ایمنی هستد 

هفتهپسازدوزدوم4اول،دوزسومحداقل

ساله و باالتر که مبتال به نقص12برایافراد

هفته3دوزدومدوز،2-سیستم ایمنی هستند 

پسازدوزاول

سالیاباالتر18 ماهیاباالتر6 ماهیاباالتر6 سالیاباالتر12 ین چند سال باید داشته باشم تا بتوانم ا

واکسن را تزریق کنم؟

ماهپسازتزریقآخریندوزبرایدوز2

انیادآوربهروزشدهواکسننوعآرانایپیامرس

*سالهوباالتر18-

ماهپسازتزریقآخریندوزبرایدوزیادآور2
ساله5-بهروزشدهواکسننوعآرانایپیامرسان

*وباالتر

ماهپسازتزریقآخریندوزبرایدوزیادآور2
- mRNAبهروزشده *ماههوباالتر 6

ماهپسازتزریقآخریندوزبرایدوز2

انیادآوربهروزشدهواکسننوعآرانایپیامرس
*سالهوباالتر12-

ریق چه زمانی باید دوز تقویت کننده را تز

کنم؟

سالوبیشترواجدشرایط18همهافراددارای
یا Pfizerدریافتدوزیادآوربهروزشده

Moderna هستند*

را Pfizerسالهکهدورهاولیهواکسن5همهافراد

دریافتکردهاندواجدشرایطدریافتدوزیادآور
هستند Pfizerبهروزشده

سالهکهدورهاولیهواکسن4ماههتا6همهافراد
Moderna تراتکمیلکردهاند،واجدشرایطدریاف

هستند Modernaدوزیادآوربهروزشده

سالوبیشترواجدشرایط12همهافراددارای

یا Pfizerدریافتدوزیادآوربهروزشده

Moderna هستند*

ط برای دریافت کدام دوز یادآور واجدشرای

هستم؟

سالوبیشترواجدشرایطدریافت6همهافراددارای
*هستند Modernaیا Pfizerدوزیادآوربهروزشده سالوبیشترواجدشرایط5همهافراددارای

یا Pfizerدریافتدوزیادآوربهروزشده

Moderna هستند*

برایکسباطالعاتبیشتر،لطفاًبه.  همباشندNovavaxماهپسازتکمیلدورهاولیهواکسیناسیونخودواجدشرایطدریافتدوزیادآورواکسن6سالوبیشترممکناست18درشرایطخاص،برخیازافراددارای*
.مراجعهکنید( فقطانگلیسی)doh.wa.gov/covidboosterوبسایت

https://doh.wa.gov/fa/emergencies-covid-19-vaccine-information/dwzhay-pshtyban-waksn
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Johnson & Johnson Pfizer –BioNTech Moderna Novavax

محافظتدربرابرهرگونهبیماری% 74

محافظتدربرابربیماریشدید% 85

محافظتدربرابربستریشدندر100%

بیمارستانومرگ

محافظتدربرابرهرگونهبیماری95%

محافظتدربرابرمرگ100%

محافظتدربرابرهرگونهبیماری94%

محافظتدربرابرمرگ100%

محافظتدربرابرهرگونهبیماری90%

محافظتدربرابرمرگ100%

میزان اثربخشی واکسن در کارآزمایی های

بالینی چقدر بوده است؟

اینواکسنحاویاجزایفعالآدنوویروس،

. بههمراهچربی،انواعنمکوشکراست

RNAاینواکسنحاویاجزایفعال
،بههمراهچربی،انواع(mRNA)پیامرسان

.  نمکوشکراست

RNAاینواکسنحاویاجزایفعال
،بههمراهچربی،انواع(mRNA)پیامرسان

.  نمکوشکراست

تئیناینواکسنحاویاجزایفعالگلیکوپرو

اعنمک،بههمراهچربی،انو(اسپایک)ُسنبُله

. وشکراست

اجزای تشکیل دهنده آن چه هستند؟

آسیایی3.3%•

سرخپوستآمریکایییابومی% 9.5•

آالسکا

اییآمریک-آفریقایی/سیاهپوست19.4%•

التینتبار/هیسپانیک45%•

بومیهاوایییاساکنانسایر0.2%•

جزایراقیانوسآرام

چندنژادی% 5.6•

سفیدپوست59%•

نیازشرکتکنندگانکارآزماییبالی41%

تالجهانیبهیکیاچندبیماریزمینهایمب

بودند

آسیایی% 4•

سرخپوستآمریکایییابومی0.6%•

آالسکا

یآمریکای-آفریقایی/سیاهپوست10%•

التینتبار/هیسپانیک26%•

بومیهاوایییاساکنانسایر0.2%•

جزایراقیانوسآرام

چندنژادی3%•

سفیدپوست% 82•

ازشرکتکنندگانکارآزمایی46.2%

.  دندجهانیبهیکبیماریزمینهایمبتالبو

الازشرکتکنندگانبهچاقیمبت34.8%

.  بودند

آسیایی5%•

سرخپوستآمریکایییابومی1%•

آالسکا

یآمریکای-آفریقایی/سیاهپوست% 10•

التینتبار/هیسپانیک20%•

بومیهاوایییاساکنانسایر0.2%•

جزایراقیانوسآرام

«ازدیگرتبارها»2.1%•

سفیدپوست79%•

ازشرکتکنندگانکارآزماییجهانی22%

ازآنهابهدو% 4بهیکبیماریپرخطرو

یاچندبیماریپرخطرمبتالبودند

سفیدپوست75%•

یآمریکای-آفریقایی/سیاهپوست% 12•

سرخپوستآمریکایییابومی7%•

آالسکا

التینتبار/هیسپانیک22%•

ازشرکتکنندگانکارآزمایی95%

شاملافراد-درمعرضخطرباالبودند

باسالدارایچندابتالیییاافرادی65باالی

شرایطزندگییاکاریکهآنهارابهطور
یاCOVID-19مکرروقطعیدرمعرض

شرایطیباجمعیتانبوهومتراکمقرار

میدهد

ت چه کسانی در کارآزمایی های بالینی شرک

داشتند؟

mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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