
هستند مؤثر واکسن ها
  به ابتال از جلوگيری در بااليی تأثير آنها :کنند محافظت شما از مختلف روش های به می توانند COVID-19 واکسن های
COVID-19 به ابتال درصورت .دارند COVID-19، کاهش شما در قابل توجهی به طور را شديد بيماری به ابتال احتمال واکسن 
 .می دهد کاهش را COVID-19 براثر مرگ خطر و بيمارستان در شما شدن بستری احتمال واکسن دوره های تکميل می دهد؛
 اما دارند؛ يگرد واکسن های به نسبت بهتری کيفيت واکسن ها از برخی برسد به نظر که باشيد کرده مشاهده را اطالعاتی است ممکن

 کسب برای .دارند COVID-19 به ابتال از جلوگيری در بااليی تأثير موجود واکسن های همه که داده اند نشان بالينی آزمايشات
 واکسن ایمنی و اثربخ صفحه به ،COVID19- مختلف واکسن های درباره بالينی آزمايشات درباره بيشتر اطالعات

-COVID19 | مت اداره   .برويد ما واشنگتن ایالت س

 اين .بوده اند مؤثر COVID-19 بيماری شديد نوع از جلوگيری در درصد 85 حداقل واکسن ها همه می دهد نشان مطالعات
:کرده اند پيشگيری نيز افراد از بسياری در COVID-19 عالئم هرگونه بروز از واکسن ها

•Moderna ،94%  
•Pfizer-BioNTech ،95%
•Johnson & Johnson (Janssen) ،74%
•Novavax ،90,4%

واکسن ها ايمن هستند
 همتحد اياالت تاريخ درطول را ايمنی نظارت های شديدترين است موجود متحده اياالت در که COVID19- واکسن های از دسته آن

 تأييد و شآزماي توليد، واکسن ها، ساير برای استفاده مورد موفقيت آميز و دقيق فرايند همان از استفاده با آنها .1گذاشته اند سر پشت
 )FDA اختصار به يا دارو و غذا سازمان( U.S. Food and Drug Administration مجوز تحت واکسن ها تمامی .شدند
 نکرده پيدا آن دررابطه با ايمنی جدی نگرانی هيچ گونه FDA ديگر، عبارت به - دارند قرار اضطراری شرايط در استفاده برای
 پزشکی لومع متخصصان همچنين، .نکرده اند پيدا نگرانی هيچ گونه و کرده بررسی را مطالعات نتايج هم مستقل متخصصان .است
States Western   از بخشی به عنوان ،)علمی ايمنی بررسی کارگروه( Workgroup Review Safety Scientific در

Pact)عا کسب برای  .کرده اند بررسی مستقل به طور را واکسن ها اين ،)انگليسی فقط( )غربی ايالت های پيمان  بیشتر، تاط
ت« بخش به .)انگليسی فقط( کنید مراجعه ما »متداول سؤا

 را فیمختل سيستم های متحده اياالت .می گيرند قرار نظارت تحت همچنان عموم استفاده با هم زمان واکسن ها اثربخشی و ايمنی
ً  وقوع، درصورت و جستجو را ايمنی مشکالت تا است گرفته به کار  Centers for Disease .کند بررسی را آن ها فورا

Control and Prevention )CDC، واکسن های بودن ايمن از اطمينان برای )آن از پيشگيری و بيماری کنترل مراکز  
-COVID19، ايمنی کارشناسان درنتيجه، .است کرده تقويت و داده افزايش واکسن ايمنی بر نظارت برای را کشور توانايی 

 و دهند تشخيص باشد نشده مشاهده COVID-19 واکسن بالينی آزمايش های درطول است ممکن که را مشکالتی می توانند واکسن
.کنند نظارت آنها بر

 دافرا تعداد هر چه .است مؤثر و بی خطر نيز دارند زمينه ای بيماری های که افرادی و باردار زنان کودکان، برای واکسن اين
 می دهند نشان داده ها .می آوريم به دست جانبی عوارض و ايمنی درباره بيشتری اطالعات مداوم به طور ما شوند، واکسينه بيشتری

.است نادر نيز آنها جدی جانبی عوارض و هستند ايمن COVID19- واکسن های که

دانستنی ها: COVID-19ايمنی واکسن 

1 Centers for Disease Control and Prevention ،DIVOC fo ytefaS»-19Vaccines ) ايمنی واکسن های-COVID19(« .25  به صورت 2021مارس ،
.دردسترس است) فقط انگليسی( .https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ytefas/ytefas/seniccav/vocn-fo-lmth.seniccavآنالين در نشانی 



نشانه های واکنش آلرژيک
 دريافت از پس دقيقه 15 به مدت حداقل درمانگاه .دارد وجود آنها دادن رخ امکان اما نادرند، بسيار واکسن به آلرژيک واکنش های

 و دديده ان آموزش شرايط اين در دادن پاسخ برای درمان کادر .می دهد قرار تحت نظر آلرژيک واکنش بروز ازنظر را شما واکسن
.کنند کمک شما به چطور می دانند

 تنفس، در مشکل شامل آلرژيک واکنش نشانه های .بگيريد تماس 911 با داشتيد، آلرژيک واکنش درمانگاه از خروج از پس اگر
  .است ضعف احساس و سرگيجه بدن، سراسر در شديد پوستی دانه های سريع، قلب ضربان گلو، و صورت کردن ورم

نظر داشته باشيم به ما کمک کنيد هرگونه نگرانی درزمينه ايمنی را تحت
مشارکت شما به ما کمک ). فقط انگليسی( vsafe.cdc.gov: به نشانی زير ثبت نام کنيد safe-Vبرای گزارش کردن هرگونه عوارض جانبی، در 
.می کند ايمنی واکسن ها را برای همه افراد حفظ کنيم

يا به اختصار ( Vaccine Adverse Event Reporting Systemشما يا ارائه دهنده واکسن می توانيد عوارض جانبی جدی را به 
VAERS (گزارش کنيد .FDA ،Centers for Disease Control and Prevention ) مرکز کنترل و پيشگيری از بيماری ها يا به
بااستفاده از ) DOHاداره بهداشت ايالت واشنگتن يا به اختصار ( Washington State Department of Healthو ) CDCاختصار 
VAERS روندها يا مشکالت احتمالی را تحت نظر می گيرند .

در نشانی . گزارش خود را ارسال کنيد) فقط انگليسی( vaers.hhs.govشما می توانيد ازطريق 
www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafetyسيستم گزارش کردن رويدادهای نامطلوب مرتبط با « ، درباره نحوه کار

.  و ساير سيستم های نظارتی اطالعات بيشتری کسب کنيد» واکسن

بروز عوارض جانبی طبيعی است
باوجوداين، مانند ساير واکسن ها، ممکن است تعدادی عوارض جانبی برايتان . ازطريق واکسن وجود ندارد COVID-19امکان ابتال به 

جانبی ای  برخی از افراد ناراحتی اندکی را تجربه می کنند، درحالی که برخی ديگر ممکن است عوارض. پيش آيد که درافراد متفاوت است
ه دو درخصوص واکسن هايی ک. اين عوارض نشانه های اثرگذاری واکسن هستند. داشته باشند که فعاليت های روزانه آنها را محدود می کند

 درصورت امکان، يک تا دو روز پس از تزريق واکسن،. دوز دارند، ممکن است عوارض جانبی پس از تزريق دوز دوم شديدتر باشد
 حتی اگر عوارض. عوارض جانبی معموالً ظرف چند روز ازبين می روند. زمانی را برای استراحت و بهبود به خودتان اختصاص دهيد

که به دو  COVID-19درخصوص واکسن های . است COVID-19جانبی را تجربه نکنيد، بدن شما درحال ايجاد حفاظت دربرابر ويروس 
.دتا دو هفته پس از تزريق دوز دوم، هنوز کامالً دربرابر بيماری مصون نيستي. دوز نياز دارند، حتماً دوز دوم را تزريق کنيد

عوارض جانبی شايع طبق گروه سنی

ساله 3ماهه تا  6 ساله 17تا  4 ساله و باالتر 18بزرگساالن 

عوارض جانبی شایع ممکن است 
 :شامل این موارد باشد

 عوارض جانبی شایع تر بعد از تزریق
 :دوز دوم

عوارض جانبی شایع ممکن است 
 :شامل این موارد باشد

درد در ناحيه پا يا بازو در محل تزريق درد، تورم و قرمزی در محل تزريق درد، تورم و قرمزی در محل تزريق

تورم غدد لنفاوی خستگی خستگی

تحريک پذيری يا گريه سردرد سردرد

خواب آلودگی بدن درد يا دردهای عضالنی درد عضالنی

بی اشتهايی لرز يا تب/لرز و

تورم غدد لنفاوی حالت تهوع



افراد از بسياری از نژادها و قوميت ها در اين آزمايش ها شرکت کرده اند
.دانشمندان هرکدام از واکسن ها را روی ده ها هزار نفر آزمايش کرده اند

  Moderna 2در آزمايشات واکسن 
:، شرکت کنندگان به ترتيب زير بوده اند)در اياالت متحده( 

  BioNTech-Pfizer3در آزمايشات واکسن 
:، شرکت کنندگان به ترتيب زير بوده اند)در اياالت متحده(

در سطح ( Johnson & Johnson4در آزمايشات واکسن 
)جهانی

:شرکت کنندگان به ترتيب زير بوده اند

، avaxvNo5در آزمايشات واکسن 
:شرکت کنندگان به ترتيب زير بوده اند

63  %
 سفیدپوست

 تین تبار/هیسپانیک 20%

 یآمریکای-آفریقایی/سیاه پوست 10%

 آسیایی 4%

 سایر موارد 3%

70  %
 سفیدپوست

 تین تبار/هیسپانیک 13%

 آمریکایی-آفریقایی/سیاه پوست 10%

 آسیایی 6%

1% AIAN/NHOPI ✦ 

62  %
 سفیدپوست

  تبارتین/هیسپانیک 45%

-آفریقایی/سیاه پوست 17%
 آمریکایی

 آسیایی 4%

9% AIAN/NHOPI ✦ 

 سایر موارد 9%

76  %
 سفیدپوست

 تین تبار/هیسپانیک 22%

 آمریکایی-آفریقایی/سیاه پوست 11%

 آسیایی 4%

6% AIAN/NHOPI ✦ 

 سایر موارد 2%

2-Food and Drug Administration. «FDA Briefing Document: Moderna COVID19Vaccine« جلسه ،Vaccines and Related Biological Products 
Advisory Committee. 17  به صورت آنالين در نشانی 2020دسامبر ،https://www.fda.gov/media/144434daolnwod/. )دردسترس است) فقط انگليسی.

3-BioNTech COVID-Food and Drug Administration. «FDA Briefing Document: Pfizer19Vaccine« جلسه ،Vaccines and Related Biological Products 
Advisory Committee )به صورت آنالين در نشانی 2020دسامبر  10). کميته مشورتی واکسن ها و محصوالت بيولوژيکی مشابه ،

https://www.fda.gov/media/144245daolnwod/. )دردسترس است) فقط انگليسی.
4Food and Drug Administration. «FDA Briefing Document: Janssen Ad26VOC.2DIVOC fo noitneverP eht rof eniccaV S.-19« جلسه ،Vaccines and 

Related Biological Products Advisory Committee . 26  به صورت آنالين در نشانی 2021فوريه ،https://www.fda.gov/media/146217daolnwod/. ) فقط به زبان
.دردسترس است) انگليسی

5-Food and Drug Administration. «FDA Briefing Document: Novavax COVID19Vaccine« جلسه ،Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee )کميته مشورتی واکسن ها و محصوالت بيولوژيکی مشابه .(به صورت آنالين در نشانی 2022ژوئن  7 ،https://www.fda.gov/media/158912daolnwod/ )فقط انگليسی  (
.دردسترس است
AIAN/NHOPI*هدداده های ترکيبی را برای شرکت کنندگان آزمايشی سرخپوستان آمريکايی، بومی آالسکا و بومی هاوايی، ساير جزاير اقيانوس آرام نشان می د.



 مراقبت های ارائه دهنده با نگران ايد، شدن واکسينه درباره اگر
.نيدک صحبت درمانگاه پزشکی کادر يا خود اعتماد مورد بهداشتی

آلرژی ها
•CDC مواد از هيچ کدام به که افرادی همه به را واکسن تزريق 

 ن هایآلرژ واکسن ها اين .می کند توصيه ندارند آلرژی واکسن اوليه
 ديگر اغلب بنابراين، ندارند؛ غذايی آلرژن های مانند متداولی
 نگرانی موجب COVID-19 واکسن دريافت هنگام نبايد آلرژی ها
  .شوند

• ً  COVID-19 واکسن به آلرژيک واکنش های می رسد به نظر غالبا
 و )PEG( گليکول پلی اتيلن( آن در موجود چربی های براثر

  .می شود ايجاد )پلی سوربات

 و نمک انواع چربی، حاوی واکسن ها اين واکسن ها، ساير مانند•
 .نندک کمک آنها به بدن در بهتر عملکرد ارائه در تا هستند شکر
 صحيح عملکرد برای و هستند بی خطر همه واکسن اوليه موارد

  .ضروری اند واکسن ها

 .ستنده نگه دارنده مواد و التکس تخم مرغ، فاقد واکسن ها اين مثالً،•
  .نمی شوند داده پرورش تخم مرغ در واکسن ها

اخالق
 عملکرد برای و هستند بی خطر COVID-19 واکسن اوليه موارد
 & Johnson واکسن از بخشی .ضروری اند واکسن ها صحيح

Johnson در پرورش داده شده سلول های از نسخه هايی درون 
 جنين های سقط آن ها اصلی منبع که است شده ساخته آزمايشگاه
 از بسياری .است بوده داده اند رخ پيش سال 35 از بيش که انتخابی

 به ،آ هپاتيت و سرخجه آبله مرغان، واکسن ازجمله ديگر، واکسن های
 سلول های حاوی واکسن ها از هيچ کدام .می شوند توليد روش همين
 التکس، ،COVID-19 ويروس ،)جنينی سلول های ازجمله( انسانی
 گوشت فرآورده های ازجمله( حيوانی فرآورده های يا نگهدارنده موارد
  شوندنمی داده پرورش تخم مرغ در واکسن ها .نيستند )ژالتين يا خوک

  .نيستند تخم مرغی فرآورده های هيچ گونه حاوی و

 از درصد 30 حدود ،Moderna و Pfizer واکسن های برای
 يا ومیب سياه پوست، واکسن آزمايش های در آمريکايی شرکت کنندگان

 برای .دبودن سالمندان آنها از نيمی حدود و بودند رنگين پوستان ساير
 تمام از درصد 38 حداقل ،Johnson & Johnson واکسن

 ايرس يا بومی سياه پوست، واکسن آزمايش های در شرکت کنندگان
 .بودند سالمندان آنها از نيمی حدود و بودند رنگين پوستان

بيماری ها
 و ايمنی COVID-19 واکسن های که می دهد نشان مطالعات•

 از درصد 45 تا بيست .دارند بيمار افراد در يکسانی اثربخشی
 شرايطی دارای واکسن آزمايشات از هريک در شرکت کنندگان

  .بودند HIV و کبد بيماری قلبی، بيماری ديابت، چاقی، مانند

 گونه های اکثر درمقابل %90 داريم که واکسن هايی باوجوداينکه•
 به مبتال افراد که می دهد نشان مطالعات هستند، مؤثر ويروس
 يداپ دست قدرتمندی ايمنی به هميشه حاد تا متوسط ايمنی نقص

 کسانی برای تقويت کننده، دوز از قبل اضافی، سوم دوز .نمی کنند
 است نکرده  ايجاد دوزی دو مجموعه با کافی ايمنی آنها بدن که

.می شود توصيه

 وراند در که زنانی می کنند توصيه زايمان و بارداری متخصصان•
  واکسن شوند، باردار می خواهند يا هستند شيردهی يا بارداری

COVID-19 تزريق که می دهند نشان داده ها .کنند تزريق را 
 .است بی خطر بارداری دوران در COVID-19 واکسن های
 ه شدهواکسين مادر که می دهند نشان تحقيقات از برخی درحقيقت،

 بارداری دوران در را COVID-19 آنتی بادی های می تواند حتی
 رخط در معرض باردار افراد .کند منتقل خود نوزاد به شيردهی و

 مرگ، از جمله ،COVID-19 از ناشی شديد بيماری به ابتال
.هستند مصونيت ايجاد برای راه بهترين واکسن ها .هستند

DOH 348-799 October 2022 Farsi
ا افراد ناشنوا يا دچار مشکالت شنوايی، لطفاً ب. تماس بگيريد 0127-525-800-1برای درخواست اين سند در قالبی ديگر، با شماره تلفن 
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