ایمنیواکسن:COVID-19
دانستنیها
واکسنهاایمنهستند
آندستهازواکسنهای COVID-19کهدرایاالتمتحدهموجوداستشدیدتریننظارتهایایمنیرادرطولتاریخایاالت
متحدهپشتسرگذاشتهاند .1تمایم واکسنها تحت مجوز FDA ( U.S. Food and Drug Administrationسازمان غذا و دارو یا به
اختصار) برای استفاده در رشایط اضطراری قرار دارند  -به عبارت دیگر FDA ،هیچگونه نگر یان جدی ی
ایمن دررابطهبا آن پیدا نکرده
است.

ایمنی و اثربخشی واکسنها همزمان با استفاده عموم همچنان تحت نظارت قرار میگیرند .ایاالت متحده سیستمهای مختلفی را
بهکار گرفته است تا مشکالت ایمنی را جستجو و درصورت وقوع ،فورا آنها را مورد بررسی قرار دهد.

واکسنهامؤثرهستند
ممکن است اطالعاتی را دیده باشید که بهنظر برسد برخی از واکسنها کیفیت بهتری نسبت به واکسنهای دیگر دارند .آزمایشات
بالینی نشان دادهاند که همه واکسنهای موجود تأثیر باالیی در جلوگیری از ابتال به  COVID-19دارند .مقایسه تفاوتهای میان
واکسنها کار دشواری است زیرا این واکسنها در زمانها و مکانهای مختلفی آزمایش شدهاند .حتی برخی از این واکسنها
درمقابل انواع مختلف  COVID-19آزمایش شدهاند.
وقتی بهطور کامل واکسینه شدید ،همچنان ممکن است به  COVID-19مبتال شوید ،اما احتمال وخیم شدن بیماری یا نیاز به
مراجعه به بیمارستان تا حد زیادی کاهش پیدا میکند .مطالعات نشان میدهد همه واکسنها حداقل  85درصد در جلوگیری از نوع
شدید بیماری  19COVID-مؤثر بودهاند .این واکسنها از بروز هرگونه عالئم  COVID-19در بسیاری از افراد نیز پیشگیری
کردهاند:
• ) 74 ،Johnson & Johnson (Janssenدرصد
•  95 ،Pfizer-BioNTechدرصد
•  94 ،Modernaدرصد

بروزعوارضجانبیطبیعیاست
امکان ابتال به  COVID-19ازطریق واکسن وجود ندارد .اما ،مانند سایر واکسنها ،ممکن است تعدادی عوارض جانبی برایتان پیشآید .این
موارد نشانههای اثرگذاری واکسن هستند .درخصوص واکسنهایی که دو دوز دارند ،ممکن است عوارض جانبی پس از تزریق دوز دوم شدیدتر
باشد .درصورت امکان ،یک تا دو روز پس از تزریق واکسن ،زمانی را برای استراحت و بهبود به خودتان اختصاص دهید .درخصوص
واکسنهای  COVID-19که به دو دوز نیاز دارند ،حتما دوز دوم را تزریق کنید .تا دو هفته پس از تزریق دوز دوم ،هنوز کامال دربرابر بیماری
مصون نیستید.

) Safety of COVID-19 Vaccines”،Centers for Disease Control and Prevention 1ایمنیواکسنهای 25 . “(COVID-19مارس،2021بهصورتآنالیندرنشانی
) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.htmlفقطبهزبانانگلیسی( دردسترساست.

نشانههایواکنشآلرژیک
واکنشهایآلرژیکبهواکسنبسیارنادرهستند،اماممکناسترخدهند .درمانگاهحداقلبهمدت 15دقیقهپساز
دریافتواکسنشماراازنظربروزواکنشآلرژیکتحتنظرقرارمیدهد .کادردرمانبرایپاسخدادندراینشرایط
آموزشدیدهاندومیدانندچطوربهشماکمککنند.
اگر پس از خروج از درمانگاه واکنش آلرژیک داشتید ،با  911تماس بگیرید .نشانههای واکنش آلرژیک شامل مشکل در
تنفس ،ورم کردن صورت و گلو ،ضربان قلب سریع ،دانههای پوستی شدید در سراسر بدن ،سرگیجه و احساس ضعف
است.

بهماکمککنیدهرگونهنگرانیدرزمینهایمنیراتحتنظرداشتهباشیم
برایگزارشکردنعوارضجانبی،در V-safeثبتنامکنید) vsafe.cdc.gov :فقطبهزبانانگلیسی( .مشارکتشمابهماکمک
میکندایمنیواکسنهارابرایهمهافرادحفظکنیم.

شمایاارائهدهندهواکسنمیتوانیدعوارضجانبیجدیرابه) Vaccine Adverse Event Reporting Systemسیستمگزارش
کردنرویدادهاینامطلوبمرتبطباواکسنیابهاختصار (VAERSگزارشکنیدCenters for Disease Control and ،FDA .
) Preventionمرکزکنترلوپیشگیریازبیماریهایابهاختصار (CDCوWashington State Department of Health
)ادارهبهداشتایالتواشنگتنیابهاختصار (DOHبااستفادهاز VAERSروندهایامشکالتاحتمالیراتحتنظرمیگیرند.
شمامیتوانیدازطریق) vaers.hhs.govفقطبهزبانانگلیسی( گزارشارسالکنید.

افرادازبسیاریازنژادهاو
قومیتهادراینآزمایشها
شرکتکردهاند

درآزمایشاتواکسن
،2Pfizer-BioNTech
شرکتکنندگانبهترتیبزیربودهاند:

دانشمندانهرکدامازواکسنهارارویدههاهزار
نفرآزمایشکردهاند.

درآزمایشاتواکسن
،3Johnson & Johnson
شرکتکنندگانبهترتیبزیربودهاند:

درآزمایشاتواکسن ،4Moderna
شرکتکنندگانبهترتیبزیربودهاند:

،Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”2جلسه Vaccines and Related Biological Products
) Advisory Committeeکمیتهمشورتیواکسنهاومحصوالتبیولوژیکیمشابه( 10 .دسامبر،2020بهصورتآنالیندرنشانی) https://www.fda.gov/media/144245/downloadفقطبه
زبانانگلیسی( دردسترساست.
،Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”3جلسه Vaccines and Related
 26 .Biological Products Advisory Committeeفوریه،2021بهصورتآنالیندرنشانی) https://www.fda.gov/media/146217/downloadفقطبهزبانانگلیسی( دردسترساست.
،Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”4جلسه Vaccines and Related Biological Products Advisory
 17 .Committeeدسامبر،2020بهصورتآنالیندرنشانی) https://www.fda.gov/media/144434/downloadفقطبهزبانانگلیسی( دردسترساست.

این واکسن برای کودکان ،زنان باردار و افرادی که بیماریهای زمینهای دارند ینخطر و مؤثر است .هرچه تعداد
ر
ر
بیشتی درباره ی
افراد
بیشتی واکسینه شوند ،ما بهطور مداوم اطالعات
جانن بهدست
ایمن و عوارض ی
ی
جانن جدی آنها نت نادر
یمآوریم .دادهها نشان یمدهند که واکسنهای  COVID-19ایمن هستند و عوارض ی
است.

اگردربارهواکسینهشدننگرانهستید،باارائهدهنده
مراقبتهایبهداشتییاکادرپزشکیدرمانگاهصحبتکنید.

آلرژیها
• Centers for Disease Control and Prevention
) ,CDCمراکزکنترلبیماریوپیشگیریازآنیا( تزریق
واکسنرابههمهافرادیکهبههیچکدامازمواداولیهواکسن
آلرژیندارندتوصیهمیکند.
• غالبابهنظرمیرسدواکنشهایآلرژیکبهواکسن
 COVID-19براثرچربیهایموجوددرآن)پلیاتیلن
گلیکول) (PEGوپلیسوربات( ایجادمیشود.
• اینواکسنهاآلرژنهایمتداولیمانندآلرژنهایغذایی
ندارند؛بنابراین،اغلبدیگرآلرژیهانبایدهنگامدریافت
واکسن 19COVID-موجبنگرانیشوند .مثال،این
واکسنهافاقدتخممرغ،التکسوموادنگهدارندههستند.
اخالق
موارداولیهواکسن COVID-19بیخطرهستندوبرای
عملکردصحیحواکسنهاضروریاند .بخشیازواکسن
 Johnson & Johnsonدروننسخههاییازسلولهای
پرورشدادهشدهدرآزمایشگاهساختهشدهاستکهمنبعاصلی
آنهاسقطجنینهایانتخابیکهبیشاز 35سالپیشرخدادهاند
بودهاست .بسیاریازواکسنهایدیگر،ازجملهواکسن
آبلهمرغان،سرخجهوهپاتیتآ،بههمینروشتولیدمیشوند.
هیچکدامازواکسنهاحاویسلولهایانسانی)ازجملهسلولهای
جنینی(،ویروس،COVID-19التکس،مواردنگهدارندهیا
فرآوردههایحیوانی)ازجملهفرآوردههایگوشتخوکیا
ژالتین( نیستند .واکسنهادرتخممرغپرورشدادهنمیشوندو
حاویهیچگونهفرآوردههایتخممرغینیستند.

بیماریها
• مطالعاتنشانمیدهدکهواکسنهای COVID-19ایمنیو
اثربخشییکسانیدرافرادبیماردارند .بیستتا 45درصد
ازشرکتکنندگاندرهمهدورههایآزمایشیواکسنهامبتال
بهبیماریهاییمثلچاقی،دیابت،بیماریقلبی،بیماریکبدی
و HIVبودهاند.
• اطالعاتایمنیمادربارهاستفادهازواکسندرافرادیکه
سیستمایمنیضعیفیااختالالتخودایمنیدارندمحدود
است CDC .همچنانواکسنرابرایاینگروههاتوصیه
میکند،زیرااینگروههادرصورتابتالبه،COVID-19
درمعرضخطربیشتریازنوعشدیدبیماریهستند.
• متخصصانبارداریوزایمانتوصیهمیکنندزنانیکه در
دورانباردارییاشیردهیهستندیامیخواهندباردارشوند،
واکسن COVID-19راتزریقکنند .دادههانشانمیدهند
کهتزریقواکسنهای COVID-19دردورانبارداری
بیخطراست .درحقیقت،برخیازتحقیقاتنشانمیدهندکه
مادرواکسینهشدهحتیمیتواندآنتیبادیهایCOVID-19
رادردورانبارداریوشیردهیبهنوزادخودمنتقلکند.
افرادبارداردرمعرضخطرابتالبهبیماریشدیدناشی از
،COVID-19ازجملهمرگ،هستند .واکسنهابهترینراه
برایایجادمصونیتهستند.

DOH 348-799 February 2022 Farsi
برایدرخواستاینسنددرقالبیدیگر،باشمارهتلفن 1-800-525-0127تماسبگیرید .افرادناشنوایادچار
مشکالتشنوایی،لطفاباشماره (Washington Relay( 711تماسبگیرندیابهنشانی
 civil.rights@doh.wa.govایمیلارسالکنند.

