
اين واکسين ها موثر هستند
.  بسيار موثر هستند 19-آنها در جلوگيری از کوويد. می توانند به روش های مختلفی از شما محافظت کنند 19-واکسين های کوويد
ل تکمي. شديد، واکسين ها می توانند تا حد زيادی چانس شما را برای ابتال به مريضی جدی کاهش دهند 19-اگر مبتال به کوويد

ممکن است . را کاهش می دهد 19-سلسله واکسين ها چانس بستری شدن در شفاخانه را کاهش می دهد و خطر مرگ ناشی از کوويد
ه همه واکسين معلوماتی را ديده باشيد که به نظر می رسد برخی از واکسين ها بهتر از بقيه هستند، ولی آزمايشات طبی نشان داد ک

تلف برای معلومات بيشتر در مورد آزمايش های کلينيکی واکسين های مخ. بسيار موثر هستند 19-های موجود در وقايه از کوويد
.  صفحه وزارت صحت ايالت واشنگتن ما دیدن کنید 19-، از مصؤنیت و موثریت واکسین کووید19-کووید

واکسين ها . موثر هستند 19-درصد در پيشگيری از بيماری شديد کوويد 85مطالعات نشان داد که هر يک از واکسين ها حداقل 
:محافظت می کند COVID-19همچنين بسياری از افراد را از پيدا کردن عالئم 

•Moderna, 94%  
•Pfizer-BioNTech, 95%
•Johnson & Johnson (Janssen), 74%
•Novavax, 90.4%

اين واکسين ها مصئون هستند
آنها با استفاده . 1که در اياالت متحده داريم، شديدترين نظارت ايمنی را در تاريخ اياالت متحده داشته اند  19-واکسين های کوويد 

 .U.Sهمه واکسين ها توسط . از همان پروسه دقيق مورد استفاده برای ساير واکسين های موفق، توسعه، آزمايش و مجاز شدند
Food and Drug Administration (FDA)- سازمان غذا و دوای اياالت متحده برای استفاده اضطراری تاييد شده يا مجاز

چگونه متخصصان مستقل نيز مطالعات را مرور کردند و هي. هيچ نگرانی مصؤنيتی جدی پيدا نکرد FDAبه اين معنی که  -هستند 
گروپ -Scientific Safety Review Workgroupاين واکسين ها همچنين توسط متخصصين طبی در . نگرانی پيدا نکردند

ت غربی-Western States Pact کاری مرور مصؤنيت علمی، به عنوان بخشی از )  فقط به زبان انگليسی(  پیمان ایا
ت مکرراً پرسیده شده ما را ببینی .مورد بررسی مستقل قرار گرفتند .دبرای معلومات بیشتر سوا

ه چندين اياالت متحد. اين واکسين ها مورد استفاده عموم قرار می گيرند به همين خاطر از نظر ايمنی و اثربخشی نظارت می شود
 Centers for Disease. سيستم دارد که به دنبال مسائل ايمنی بوده و در صورت بروز آنها سريعاً آنها را برطرف می کند

Control and Prevention )CDCبرای اطمينان از مصؤن بودن واکسين های ) ، مراکز کنترول و جلوگيری امراض
ارشناسان در نتيجه، ک. .گسترش داد و تقویت کردنظارت بر مصؤنیت واکسین   ، توانايی کشور را برای19-کوويد

ديده نشده باشند، نظارت و  19-مصؤنيت واکسين می توانند مسايلی را که ممکن است در طول آزمايش های کلينيکی واکسين کوويد
.تشخيص دهند

يشتری به هر ميزانی که افراد ب. اين واکسين برای کودکان، افراد باردار و کسانی که شرايط خاص دارند بی خطر و موثر است
ين معلومات نشان می دهد واکس. واکسين می شوند، ما اطالعات بيشتری در مورد ايمنی و عوارض جانبی دريافت خواهيم کرد

.بی خطر است و عوارض جانبی خطرناک آن نادر است 19-کوويد

آنچه که  19 -مصئونيت واکسين کوويد
بايد بدانيد

1Centers for Disease Control and Prevention,Vaccines 19 -Safety of COVID )بطور آنالين قابل  2021مارچ،  25. )19-مصئونيت واکسين های کوويد
..https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ytefas/ytefas/seniccav/vocn-fo-lmth.seniccav: دسترس است



عالئم عکس العمل حساسيتی
، در صورت بروز عکس العمل حساسيتی. عکس العمل های حساسيتی به واکسين بسيار نادر است، اما ممکن است رخ دهد

.آنها آموزش ديده اند تا پاسخ دهند و می دانند چگونه به شما کمک کنند. دقيقه مراقب شما خواهد بود 15کلينيک حداقل 

عالئم عکس العمل حساسيتی عبارتند . تماس بگيريد 911در صورت بروز عکس العمل حساسيتی پس از خروج از کلينيک، با 
.  مشکل در تنفس، تورم صورت و گلو، ضربان قلب سريع، تخريش بد در سراسر بدن، سرگيجه و ضعف: از

به ما کمک کنيد تا مراقب هر گونه نگرانی های ايمنی باشيم
اشتراک شما به ما کمک می کند واکسين ها را برای همه مصئون . vsafe.cdc.gov: ثبت نام کنيد safe-Vبرای گزارش عوارض جانبی در 

.نگه داريم

، FDA. گزارش دهيد) VAERS(شما يا ارائه دهنده واکسين خود می توانيد عوارض جانبی جدی را به سيستم گزارش عوارض جانبی واکسين 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  وWashington State Department of Health )DOH  ,

سيستم گزارش دهی عوارض جانبی ، VAERS( Vaccine Adverse Event Reporting Systemاز ) وزارت صحت ايالت واشنگتن
.  برای مشاهده روندها يا مشکالت احتمالی استفاده می کنند)واکيسن

و سائر سيستم های ايمنی  VAERSدر لينک ذيل بيشتر بياموزيد که . vaers.hhs.govشما ميتوانيد يک گزارش را در اينجا ارسال کنيد 
.  www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafetyنظارتی چگونه کار می کنند 

عوارض جانبی عادی می باشند
 با اين حال، مانند ساير واکسين ها، ممکن است عوارض جانبی را احساس کنيد. مصاب شويد 19-شما نميتوانيد از طريق واکسين به کوويد

ی ديگر بعضی از آنها ناراحتی اندک يا چيزی را تجربه نمی کنند، در حالی که بعض. که از يک شخص به شخص ديگر متفاوت می باشد
ن کار می عوارض جانبی نشانه هايی هستند که واکسي. ممکن است عوارض جانبی داشته باشند که فعاليت های روزانه آنها را محدود می کند

 در صورت امکان، برای استراحت و. برای واکسين های دارای دو دوز، عوارض جانبی بعد از تزريق دوم ممکن است بدتر باشد. کند
ض حتی اگر عوار. عوارض جانبی معموالً پس از چند روز از بين می روند. بهبودی يک يا دو روز پس از انجام تزريق وقت بگذاريد
که به دو دوز نياز دارند،  19-برای واکسين های کوويد. محافظت می شود 19-جانبی را تجربه نکنيد، بدن شما در برابر ويروس کوويد

.تا دو هفته پس از دوز دوم، کامالً از شما محافظت نمی شود. مطمئن شويد که دوز دوم خود را دريافت کرده ايد

عوارض جانبی عام مطابق گروپ سنی

ساله 3 -ماهه  6 ساله 4-17 ساله و کالنتر 18بالغان 

عوارض جانبی پس از دوز دوم عام تر  :عوارض جانبی عام عبارت اند از
 :عوارض جانبی عام عبارت اند از :است

درد در پا يا بازو در محل تزريق درد، تورم و سرخ شدن محل تزريق درد، تورم و سرخ شدن محل تزريق

تورم غدد لنفاوی خستگی خستگی

تحريک پذيری يا گريه کردن سردردی سردردی

خواب آلودگی درد عضله يا مفصل درد عضله

از دست دادن اشتها احساس سردی و لرزه يا تب/احساس سردی و لرزه و

تورم غدد لنفاوی دل بدی



افراد زيادی از نژادها و اقوام مختلف در اين آزمايش شرکت کردند
.دانشمندان هر واکسين را روی ده ها هزار نفر آزمايش کردند

در اياالت   Modernaاشتراک کننده گان آزمايش های واکسين 
:قرار ذيل بودنداز  2 متحده

در اياالت   BioNTech-Pfizerاشتراک کنندگان آزمايش واکسين 
:قرار ذيل بودنداز  3 متحده

 4)جهانی(  Johnson & Johnsonآزمايش های واکسين 
:اشتراک کنندگان بودند

  5 در اياالت متحده  avaxvNoآزمايش های واکسين 
:اشتراک کنندگان بودند

سفید % 63
 پوست

 تین/هسپانیک 20%

ایی امریکایی افریق/سیاه پوستان 10%
صل  ا

 آسیایی 4%

 دیگران 3%

سفید % 70
 پوست

 تین/هسپانیک 13%

ی امریکایی افریقای/سیاه پوستان 10%
صل  ا

 آسیایی 6%
خپوست آمریکایی و بومی  1%

سکا ایر بومی هاوایی و دیگر ساکنان جز /آ
 ✦ اقیانوس آرام

سفید % 62
 پوست

 تین/هسپانیک 45%

امریکایی /سیاه پوستان 17%
صل  افریقایی ا

 آسیایی 4%
خپوست آمریکایی و بومی  9%

سکا  بومی هاوایی و دیگر ساکنان/آ
 ✦ جزایر اقیانوس آرام

 دیگران 9%

سفید % 76
 پوست

 تین/هسپانیک 22%

 امریکایی افریقایی/سیاه پوستان 11%
صل  ا

 آسیایی 4%
خپوست آمریکایی و بومی  6%

سکا بومی هاوایی و دیگر ساکنان جزایر /آ
 ✦ اقیانوس آرام

 دیگران 2%

2Food and Drug Administration" . اسناد معلومات مختصرFDA: Moderna بطور 2020دسمبر،  17. ، جلسه کميته مشورتی واکسين ها و محصوالت بيولوژيکی مرتبط”واکسين 19-کوويد
.  /https://www.fda.gov/media/144434daolnwod: آنالين قابل دسترس است

3Food and Drug Administration" . اسناد معلومات مختصرBioNTech-FDA: Pfizer دسمبر،  10. ، جلسه کميته مشورتی واکسين ها و محصوالت بيولوژيکی مرتبط”واکسين 19-کوويد
.  /https://www.fda.gov/media/144245daolnwod: بطور آنالين قابل دسترس است2020

4Food and Drug Administration" . اسناد معلومات مختصرFDA : واکسينJanssen Ad26VOC.2S. جلسه کميته مشورتی واکسين ها و محصوالت بيولوژيکی 19-برای وقايه از کوويد ،
.  /https://www.fda.gov/media/146217daolnwod: بطور آنالين قابل دسترس است2021فبروری،  26. مرتبط

5Food and Drug Administration" . اسناد معلومات مختصرFDA :19-واکسين کوويد Novavaxقابل 2022جون،  7. ، جلسه کميته مشورتی واکسين ها و محصوالت بيولوژيکی مرتبط ،
./https://www.fda.gov/media/158912daolnwod: دسترس در

*AIAN/NHOPI دمعلومات ترکيبی را برای شرکت کنندگان آزمايشی سرخپوستان امريکايی، بومی آالسکا و بومی هاوايی، ساير جزاير اقيانوس آرام نشان می ده.



مورد  اگر در مورد واکسين شدن نگرانی داريد، با ارايه دهنده مراقبت های صحی يا کارمند کلينيک
اعتماد خود صحبت کنيد

حساسيت ها
•CDC  اين واکسين را برای افرادی که به هيچ يک از اجزاء

سين ها واک. تشکيل دهنده واکسين حساسيت ندارند توصيه می کند
ماده های حساسيت زای معمولی مانند آنچه در غذا يافت می شود 

افت ندارند، بنابراين اکثر حساسيت های ديگر نبايد هنگام دري
.  نگران کننده باشند 19-واکسين کوويد

 تصور می شود که عکس العمل های حساسيتی به واکسين های•
ناشی از چربی های موجود در واکسين، به نام پلی  19-کوويد

. و پلی سوربات است) PEG(اتيلن گاليکول 

ند مانند ساير واکسين ها، واکسن ها حاوی چربی، نمک و قند هست•
دهنده  مواد تشکيل. تا به آنها کمک کند تا در بدن بهتر عمل کنند

هد همه بی خطر هستند و برای اينکه واکسين کار خود را انجام د
.  نياز است

. تندواکسين ها بدون تخم، بدون التکس و بدون مواد نگهدارنده هس•
 .واکسين ها در تخم مرغ رشد نمی کنند

موارد اخالقی
بی خطر بوده و برای انجام  19-مواد تشکيل دهنده واکسين کوويد

يک قطعه از واکسين . وظايف واکسين ها مورد نياز است
Johnson & Johnson  در نسخه های البراتواری حجرات

سال  35ساخته شده است که در اصل از سقط های انتخابی ناشی از 
خجه با اين حال، واکسين های آب چيچک، سر. پيش ساخته شده است

هيچ يک . به همين روش ساخته می شوند A) زردی سياه(و هپاتيت 
 ،)از جمله سلول های جنين(از واکسين ها حاوی سلول های انسانی 

 ، التکس، مواد نگهدارنده يا محصوالت جانبی از19-ويروس کوويد
شد واکسين ها در تخمه ر. جمله محصوالت خوک يا ژالتين نيستند
.  نمی کنند و هيچ محصول تخمی ندارند

از % 30، حدود Modernaو  Pfizerبرای واکسين های 
بومی يا  شرکت کنندگان امريکايی در آزمايش های واکسين سياه پوست،

.  ودندو حدود نيمی از افراد کالن سال ب. ساير رنگين پوستان بودند
از تمام شرکت % 38، حداقل Johnson & Johnsonواکسين 

رخ کنندگان در آزمايش های واکسين، سياه پوست، بومی يا ساير س
.ودندپوستان شناسايی شدند و حدود نيمی از آنها بزرگساالن مسن ب

شرايط مزمن طبی
به همان  19-مطالعات نشان داده است که واکسين های کوويد •

ت تا بيس. اندازه در افراد دارای شرايط طبی بی خطر و موثر است
از شرکت کنندگان در هر يک از آزمايش ها واکسين % 45

گر و دارای شرايطی مانند چاقی، ديابت، بيماری قلبی، مريضی ج
HIV بودند  .

در مقابل بيشتر گونه های  90%در حالی که واکسين ها موثريت •
ويروس را دارند، مطالعات نشان می دهد که افراد دارای نقص 

دوز . ايندايمنی متوسط تا شديد هميشه مصئونيتی قوی ايجاد نمی نم
ؤنيت سوم اضافی، قبل از دوز تقويت کننده، برای کسانی که مص

.کافی با سلسله دو دوز ايجاد نکرده اند توصيه می شود

را  19-متخصصين طبی در بارداری و زايمان، واکسين کوويد•
ه می برای افرادی که باردار، شيرده يا قصد بارداری دارند توصي

در دوران  19-معلومات نشان می دهد واکسين کوويد. کنند
در واقع، بعضی از مطالعات نشان می . بارداری بی خطر است

د دهد که والدين واکسين شده حتی می توانند آنتی بادی های ض
را در دوران حاملگی و شيردهی به نوزاد خود منتقل  19-کوويد
، 19-افراد باردار در معرض مريضی شديد ناشی از کوويد. کنند

 واکسين ها بهترين محافظت را فراهم می. از جمله مرگ هستند
.کند

DOH 348-799 October 2022 Dari 
ا افراد ناشنوا يا دارای مشکالت کم شنوا، لطفاً ب. تماس بگيريد 0127-525-800-1درخواست اين سند در فارمت ديگر، به شماره برای 
.ايميل ارسال نمايند civil.rights@doh.wa.govبه تماس شده يا به آدرس ) Washington Relay( 711نمبر 


