
اسهال، تیتانوس،   Bهپټایتس

 سیاه سرفه

انفلونزای هیموفیلس هیب 

 نوع ب 

سرخکان، گوشک،  کنژوگه نیوموکوکل  پولیو 

 روبیال

 واریسال 

 آبله مرغان( (

 

(Hepatitis B) (DTaP) (HIB) (Polio) (PCV) (MMR) )(Varicella 

 ماهگی  3در 

  دوز 1  دوز 1  دوز 1  دوز 1  دوز 2

به طور معمول قبل از 

 ماهگی داده  12

 نمی شود 

به طور معمول قبل از 

 ماهگی داده  12

 نمی شود 

 ماهگی  5در 

  دوز 2  دوز 2  دوز 2  دوز 2  دوز 2

 ماهگی  7در 

  دوز 3  دوز 2  دوز 3  دوز 3  دوز 2

 ماهگی  16
 ** دوز 1  دوز 1  دوز 4  دوز 2  دوز 4  دوز 3  دوز 2

 ماهگی  11در 
 ** دوز 1  دوز 1  دوز 4  دوز 3  دوز 4  دوز 4  دوز 3

سالگی یا دوره  7در 

قبل از مکتب/ورود به 

 4مکتب در < 

 سالگی*** 

 * دوز 5  دوز 3
 5به طور معمول به اطفال 

 ساله و باالتر داده نمی شود 
 * دوز 4

به طور معمول به اطفال 

ساله و باالتر داده نمی  5

 شود 

 ** دوز 2  دوز 2

ن ردیف بیبیند. اطفال باید حداقل فواصل و سن واکسین را داشته باشند تا شرایط آ برای اینکه ببینید کدام واکسین برای مراقبت طفل ضروری است، سن طفل خود را پیدا کنید و برای یافتن واکسین ها و دوزهای مورد نیاز به راهنمای ها:
 الزم را برآورده کنند. لطفاً اگر سوالی دارید با ارائه دهنده مراقبت های صحی یا ارائه دهنده مراقبت از طفل خود صحبت مناید. 
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 چارت واکسین های ضروری بخاطر مراقبت از طفل برای والدین 

 دهنده مراقبت های صحی نیز قابل قبول است. ائهممکن است دوزهای واکسین با کمتر از مقدار ذکر شده قابل قبول باشد، نظر به زمان تزریق آنها. ** تأیید سابقه مرض آبله مرغان توسط ار*
 ام می روند باید شرایط واکسیناسیون را برای صنف خود در مکتب داشته باشند. 12صنف  -***اطفالی که در صنف قبل از دورۀ مکتب

  www.doh.wa.gov/SCCIام و منابع اضافی واکسیانسیون را می توان در این آدرس یافت میشود: 12صنف -چارت شرایط قبل از دورۀ مکتب
 .www.immunize.org/cdc/schedulesمعلومات مربوط به سایر واکسین های مهم که برای حضور مراقبت طفل نیاز نیستند را در این آدرس بیابید: 

http://www.immunize.org/cdc/schedules

