
براینمودن واکسین

19-COVID

یبامبارزه رای بحایلمگرمیباشد،دشورابسیارهمه گیر
ن داریمCOVID-19در برابرخویشمصئونیت واکسیر

.میگرددارائهاضافیهزینههیچگونهبدونشمابرایواکسین

ن هزینهفدرایلدولت دپوششتحتراشماواکسیر وضع نخواهد لبو یاهزینه هیچگونهشماباالی.میگیر
ن دریافتبرایفقطشمااگر .شد انهامینماییدمراجعهصیح تانخدماتارائه کنندهمعاینه خانهبهواکسیر
ن  .هزینه وضع نکندهیچگونهبایدنیر

.نیاز داریدچند دوزبهشماکهبپرسید

ن  ن را دریافت یم کنید، ممکن است بیر در مورد اینکه . دوز نیاز داشته باشید3تا 1بسته به اینکه کدام واکسیر
ن شما . شما یا فرزندتان ممکن است به چند دوز نیاز داشته باشید، با داکیر تان صحبت کنید یا فرزندتان نیر

.ماه پس از تکمیل سلسله اولیه به دوز تقویت کننده نیاز داشته باشید6تا 2ممکن است 

ن این .موثر هستندومصئونهاواکسیر

ن هااین یدرواکسیر ن یهمه.موثر هستندبسیار COVID-19جلوگیر برایایوکامل تایید شدهبطور هاواکسیر
اداره غذا و دوا ایالت متحده ،  FDA) U.S. Food and Drug Administrationتوسطهحاالت اضطراری

دریافت ننمودهمصئونیتنگرانن هایهیچگونهFDAبه این معنن که —اغذا و دوا ایالت متحده امریکاداره )امریکا
.اند

.را دریافت نماییدواکسینمیتواندبیشتر از آن میباشدو یاماه6عمر شان کسیکههر

ن  سقابلآن میباشدو یا بیشیر ازماه6که عمر شان مردمبه تمامCOVID-19واکسیر به.میباشددسیر
VaccineLocator.doh.wa.govماشهمچنان.تنظیم کنیدرا را دریابید و انمالقاتیک قرارمراجعه کنید تا

 به تماس شوید و1-800-525-0127با شمارهمیتوانید
 
در شفایه،ترجمهخدمات برای.را فشار دهید#کلید بعدا

.بگوییدرا تانزباننامتماسپاسخوقت 

.متوجه عوارض جانبی شویدشماداردامکان

ن هایسایرمانند  ورسدردی،تب،بازو،درددچارشماکهامکان داردمعمول،واکسیر
 

عالئمنای. شویدخستگ
ن کار میکندکهدهنده این استنشان .واکسیر

.بمانیدمصئون

ن دریافت نمودید،کهآنازبعد در نظر فاصله(میر دو)یافوټرا بپوشید، ششتانماسکشما واکسیر

ید .کوچک سازیدرا تجمعات و بگیر

www.CovidVaccineWA.org:به این آدرس مراجعه کنیدکدام سؤالی دارید؟

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
http://www.CovidVaccineWA.org/


COVID-19براینمودن واکسین

داشته ایدراشدیدحساسیتیکسابقهآیا•
ایدداشتهتب•
عقاد یک ادویه ضدانو یاایدداشتهخونن اختالل•

خون را دریافت نموده اید
نوعک یو یاتان ضعیف استدفایع بدنسیستمآیا•

ان تاثیر دفایع تباالی سیستممیکنید کهدریافتدوا
میکند

پالشدنبارداربرایهستید یا یک زن باردار آیا•
 
ن ّ

شیر دیه میباشیددر حالو یا نموده،
ن دیگرکدامآیا• دریافت نموده ایدCOVID-19واکسیر

کدامبو یاقبیلدوزدر مقابلشدیدحساسیتیکشمااگر 
ن تشکیل دهندهاجزای  این درداده ایدنشانCOVID-19واکسیر
ن از صورت  .کنیدداریخودشدنواکسیر

ن  نمک،چرن  فعال بر اجزایعالوهخویشترکیبدرواکسیر
ن ازتادارندشکرو ارآنی آنکبه نحوهوکندمحافظت  واکسیر
.نمایدکمکبدندر

-Pfizerتا باشیدداشتهعمرماه6اقلحدبایدشما
BioNTech و یاModerna  سال عمر داشته باشید 12و

ن واکستاسال داشته باشید 18، وNovavax vaccineتا یر
Johnson & Johnsonرا دریافت کنید.

کدام اند؟جانبیعوارض

ندچو یا روز هماندرشماکهمیباشدمعمویلروالاین یک
ن عوارض جانن  داشته باشیدازبعدروز ضعورا.واکسیر

،عبارت اند ازمشهورجانن  
 

در در دردعضالت،دردخستگ
ن دریافت کردهشمادر انجاکهتانبخش شانه  اید،واکسیر
.باشداستفراغ میو یالرز، دل بدیمفاصل،دردتب، رسدرد، 

ن ازشماعالیم اگر  ان به تماس کلینیک تو یا داکیر بانه رود، بیر
.شوید

30ایل 15واکسیناسیون محل ترک نمودنازقبلشما باید
و یابروز کدام حساسیتدر صورتتاانجا بمانیددردقیقه
کمکتانیهمرابتواندشمادهندهارائهدیگرجانن  عوارض
-vدرشما میتوانید،انتظاردر زمان.نماید safeنامثبت
:عوارض جانن  را ارائه دهیدنوعهرپورراتانمایید 

vsafe.cdc.gov(به انگلییس).

ن تاندهندهارائهیاوشما  راضعو مورددر هم میتواند واکسیر
ن جانن    Vaccine Adverse Eventاز طریقواکسیر

Reporting System(VAERS سیستم گزارش دیه عوارض ،
ن  .راپور ارائه کنید(جانن  واکسیر

vaers.hhs.gov/reportevent.html(به انگلییس.)

داشتهتیحساسیعکس العمل یککلینیکترک نمودن ازبعدشمااگر

عکس العملیکعالئم.تماس بگیرید911باشید با شماره 
شماروی متور سخنر تنفس نمودن،به:ازعبارت اندحساسینر 

باندردی،گلونو ن قلب،ضن ود وجتمامدر بد هایخارشتیر
.ضعفو رسگیجه،تان، 

واقعچه واکسیندریافت نمودنازبعد

میگردد؟

برایید،واکسین  دریافت نموددوزدو و یا سه یکتانو یا طفل شمااگر

وز بعدی برای دریافت د.قرار مالقات را تنظیم نماییدیکتانبعدی دوز 

ر در برای معلومات بیشت. هفته دیگر مراجعه کنید8تا 3خود باید 

:  مورد برنامه واکسین، لطفاً به این آدرس مراجعه نمایید

doh.wa.gov/covidbooster

ن پس دهفتهدوایلاقلحداز واکسیر بطورماشکه وقت میگیر
برایمیشود کهپشنهادشمابه هچنان.مصئون شویدکامل

ن تاننگهمصئون یت تقو دوز یکماهششایلدو درداشیر
.کننده را دریافت نمایید

مشتریان. زنگ بزنید1-800-525-0127برای درخواست این سند به فارمت دیگری، لطفا به این شماره 

زنگ (Washington Relay)711کر یا افرادی که در بخش شنوایی مشکل دارند، لطفا به شماره 

.ایمیل ارسال کنندcivil.rights@doh.wa.govبزنند یا به این آدرس 
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دسترس میباشد؟قابلواکسین هاکدام

ن نوعچهار س میباشد هاواکسیر  ,Pfizer–قابل دسیر
Moderna, Novavax , وJohnson & Johnson.

ن یهمه استفادهایبر و یا کامل تایید شدهیا بطورهاواکسیر
— U.S. Food and Drugتوسطاضطراریدر حالت

Administration (FDA) به این معنی کهFDAهیچگونه

.دریافت ننموده اندمصئونیتنگرانی های

نمایند؟یافت دررا COVID-19واکسینبایدچه کسانی

ن کهاستشماانتخاببهمربوطاین .نماییددریافتواکسیر
بهایدبشماکنید،دریافترا آنکهداریدتصمیمشما اگر
ن دهندهارائه :بگوییدتانواکسیر

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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