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واکسن های COVID-19 درطول دوران بارداری و قبل و بعد از آن بی خطر هستند.
ACOG( American College of Obstetricians and Gynecologists، کالج آمریکایی متخصصان 

زنان و زایمان( و Centers for Disease Control and Prevention )CDC، مراکز کنترل بیماری و 
پیشگیری از آن( واکسیناسیون درطول دوران بارداری را برای ایجاد محافظت دربرابر نوع شدید بیماری 

COVID-19 توصیه می کنند.

اگر افراد باردار به COVID-19 مبتال شوند، درمعرض خطر باالی بروز مشکالت و 
بیماری شدید قرار می گیرند.

ابتال به بیماری شدید ناشی از COVID-19 درطول دوران بارداری یا بعد از آن می تواند خطر بستری شدن 
و نیاز پیدا کردن به دستگاه تنفس مصنوعی، بروز مشکالت درطول بارداری، زایمان زودرس یا مرده زایی را 

به طور قابل توجهی افزایش دهد.

هیچ مدرکی حاکی از اینکه واکسن های COVID-19 باعث به وجود آمدن اختالالت 
مادرزادی، سقط خودبه خودی، زایمان زودرس، مرده زایی یا مشکالت دیگر شود 

وجود ندارد.
بااین حال، بیماری COVID-19 یکی از دالیل شناخته شده این مشکالت است.

اگر در دوران شیردهی هستید، واکسن زدن برای شما خطری ندارد. 
شیرتان می تواند آنتی بادی ها را به فرزندتان منتقل کند و این گونه تا زمانی که فرزندتان در سن 6 ماهگی 

برای دریافت واکسن واجد شرایط شود، از او دربرابر عفونت COVID-19 محافظت خواهد شد.

واکسن های واقعیت های صریح:
COVID-19 و بارداری

برای درخواست این سند در قالبی دیگر، با شماره تلفن ۰۱۲۷-۵۲۵-۸۰۰-۱ تماس بگیرید. افراد ناشنوا 
یا دچار مشکالت شنوایی، لطفاً با شماره Washington Relay( 711( تماس بگیرند یا به نشانی 

civil.rights@doh.wa.gov ایمیل ارسال کنند.


