اﯾن ﮐووﯾد  19اﺳت ﯾﺎ واﮐﻧش واﮐﺳﯾن؟
ﻋﻼﯾم ﮐووﯾد 19

ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ واﮐﺳﯾن

ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ واﮐﺳﯾن

ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳﯾن آﺷﮑﺎر
ﻧﻣﯽ ﺷود:

ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﯾم ﮐووﯾد  19ﻣﺷﺎﺑﮭت
دارد:

ﮐﮫ در اﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ وﯾروس
ﮐوووﯾد  19ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﮔردد:

ﺳرﻓﮫ

ﺗب

ﻧﻔس ﮐوﺗﺎھﯽ

ﺧﺳﺗﮕﯽ

ﺟﺎری ﺷدن آب ﺑﯾﻧﯽ

درد ﻋﺿﻼت

ﮔﻠودردی

اﺳﮭﺎل

اﺣﺳﺎس درد
ﺳرﺧﯽ ﯾﺎ
ﻧﺎ آراﻣﯽ
در ﻧﺎﺣﯾﮥ ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳﯾن

از دﺳت دادن ﺣس ذاﺋﻘﮫ ﯾﺎ ﺷﺎﻣﮫ

دل ﺑدی
ﺳر دردی

اﮔر ﺷﻣﺎ ﻋﻼﯾم ﻓوق را دارﯾد و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﮐووﯾد  19ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﺷوره
ھﺎی ﺻﺣﯽ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮥ ﮐووﯾد  19را اﻧﺟﺎم
دھﯾد.

ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ واﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﯾﺎ دو
روز ﺑرطرف ﺷوﻧد .اﮔر اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری
ﺷدﯾد دارﯾد ،در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﺷوره ھﺎی
ﺻﺣﯽ ﺷوﯾد.

اﮔر ﯾﮑﯽ از اﯾن واﮐﻧش ھﺎ ﺷﻣﺎ را
از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﺎدی ﺗﺎن ﺑﺎز ﻣﯾدارد
)ﺑﺳﺗﮫ ﮐردن ﺑﻧد ھﺎی ﺑوت ھﺎ ،ﺗﺎﯾپ
ﮐردن و ﻏﯾره( در اﯾن ﺻورت در
ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﺷور ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺷوﯾد.

واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد  19ﺑﺎﻋث اﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  19ﻧﻣﯽ ﮔردد.
واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد  19ﺑﺎﻋث ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﺛﺑت ﻣﻌﺎﯾﻧﮥ  PCRﮐووﯾد  19ﻧﻣﯽ ﮔردد.
اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻌﺎﯾﻧﮥ ﮐووﯾد  19ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد رھﻧﻣود ﻗرﻧطﯾن را در  COVIDvaccineWA.orgدﻧﺑﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﮐووﯾد  19ﺑطور ﮔﺳﺗرده در واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺧش ﮔردﯾده .اﯾﻧﮑﮫ واﮐﺳﯾن ﺑﻌد از دوز ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ اﻟﯽ  2ھﻔﺗﮫ ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻣؤﺛر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﻗﺑل از اﯾن ﻣﻌﯾﺎد
ﺷﻣﺎ در ﻣﻌرض ﮐووﯾد  19ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،اﻣﮑﺎن اﺑﺗﻼ ﺷدن ﺷﻣﺎ ھﻧوز ھم وﺟود دارد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﯾﮏ ﯾﺎ دو دوز واﮐﺳﯾن را ﻧﯾز درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت وﮐﺳﯾن اﺣﺳﺎس ﺧوب ﻧدارﯾد ،اﯾن ﭼﺎرت ﺷﻣﺎ را ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﺷﺧﯾص دھﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﯾﮏ واﮐﻧش در ﺑراﺑر واﮐﺳﯾن اﺳت
ﯾﺎ ﺑﮫ وﯾروس ﮐووﯾد  19ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد.
رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ واﮐﺳﯾن را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد :اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗب دارﯾد )درﺟﮥ ﺣرارت وﺟود ﺷﻣﺎ ﺑﯾن  72ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از ﮔرﻓﺗن
واﮐﺳﯾن ﺑﯾﺷﺗر از  100.5درﺟﮥ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎﺷد( ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد .اﮔر ﺗب ﺷﻣﺎ در  48ﺳﺎﻋت ﺑرطرف ﮔردﯾد ،و دﯾﮕر ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ/ﻋﻼﯾم ﮐووﯾد 19
را ﻧدارﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧوﯾش ﺑرﮔردﯾد .اﮔر ﺑﻌد از  48ﺳﺎﻋت ھﻧوز ھم ﺗب دارﯾد ،و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻋﻼﯾم ﮐووﯾد  19را دارﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد
و ﻣﻌﺎﯾﻧﮥ ﮐووﯾد  19را اﻧﺟﺎم دھﯾد.

DOH 820-124 April 2021 Dari
ﺑرای درﺧواﺳت اﯾن ﺳﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  1-800-525-0127ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯾﺷﻧوﻧد ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺷﻣﺎره (Washington Relay) 711
ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ آدرس  civil.rights@doh.wa.govاﯾﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.

