
COVID-19 بھ طور گسترده در واشینگتن شیوع پیدا کرده است. ازآنجایی کھ واکسن تا 2 ھفتھ پس از تزریق دوز نھایی کامالً مؤثر نیست، اگر قبل از 
آن زمان در معرض COVID-19 قرار بگیرید، ھمچنان ممکن است بھ این بیماری مبتال شوید، حتی اگر یک یا دو دوز واکسن را دریافت کرده باشید.
اگر بعد از دریافت واکسن احساس ناخوشی می کنید، با کمک این نمودار، می توانید بفھمید کھ آیا ناخوشی شما بھ دلیل واکنش آلرژیک بھ واکسن است 

یا بھ COVID-19 مبتال شده اید.

دستورالعمل ھای عمومی برای افرادی کھ واکسن می زنند: اگر طی 72 ساعت پس از دریافت واکسن دچار تب (دمای بیش از 100/5 درجھ فارنھایت 
یا 38 درجھ سانتی گراد) شوید، باید در خانھ بمانید. اگر تب شما ظرف 48 ساعت از بین برود و دیگر عالئم/نشانھ ھای COVID-19 را نداشتھ باشید، 

می توانید بھ محل کار خود برگردید. اگر بعد از 48 ساعت ھنوز تب شما از بین نرفتھ است یا عالئم دیگری دارید کھ ممکن است مربوط بھ عفونت 
COVID-19 باشند، باید ھمچنان در خانھ بمانید و آزمایش تشخیص COVID-19 را انجام دھید.

آیا این عالئم نشانھ ابتال بھ COVID-19 یا نشانھ واکنش آلرژیک بھ 
واکسن ھستند؟

واکنش ھای آلرژیک بھ واکسن
 COVID-19 کھ ھنگام ابتال بھ بیماری

بروز پیدا نمی کنند:

اگر یکی از این واکنش ھای آلرژیک، 
شما را از انجام فعالیت ھای عادی 

(بستن بند کفش، تایپ کردن و غیره) 
باز می دارد، با پزشک مشورت کنید.

احساس درد،
قرمزی یا 
تورم در 

محل تزریق

COVID-19 عالئم
کھ بھ دلیل تزریق واکسن بروز پیدا نمی کنند:

اگر عالئم باال را دارید و فکر می کنید بھ 
COVID-19 مبتال ھستید، با پزشک 

مشورت کنید. شاید الزم باشد کھ آزمایش 
تشخیص COVID-19 را انجام دھید.

سرفھ
تنگی  نفس

آبریزش بینی
گلو درد

از دست دادن حس چشایی یا بویایی

واکنش ھای آلرژیک بھ واکسن
 COVID-19 کھ شبیھ بھ عالئم بیماری

ھستند:

واکنش ھای آلرژیک بھ واکسن باید ظرف 
یک یا دو روز از بین بروند. اگر بھ شدت 

بیمار ھستید، با پزشک مشورت کنید.

تب
خستگی

دردھای عضالنی
اسھال

حالت تھوع
سردرد
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برای درخواست این برگھ در قالبی دیگر، با شماره تلفن 0127-525-800-1 تماس بگیرید. 

افراد ناشنوا یا کم شنوا لطفاً با شماره 711 (Washington Relay) تماس بگیرند یا بھ نشانی 
civil.rights@doh.wa.gov ایمیل ارسال کنند.

تزریق واکسن COVID-19 باعث ابتال بھ بیماری COVID-19 نمی شود.
تزریق واکسن COVID-19 باعث مثبت شدن تنیجھ آزمایش PCR COVID-19 (آزمایش تشخیص عفونت) نمی شود.

COVIDvaccineWA.org :داده اید و نتیجھ آن مثبت بوده است، دستورالعمل قرنطینھ را در پیوند زیر مشاھده و دنبال کنید COVID-19 اگر بھ تازگی آزمایش

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Farsi

