اکسینکووید19-
و
گرانی های معمول وحقایق
ن
من نگرانهستم...
کسین مرابهکووید19-
این وا
مصاب خوا هدکرد.

من نگرانهستم...
کسین ها مصئون و
این وا
یستند.
موثرن

من نگرانهستم...
کسین & Johnson
وا
نساج جنین
 Johnsonدارای ا
میباشد.

من نگران هستم...
کسین هایکووید19-باعث
وا
نسی می
توانی ج
عقامتیا نا
شوند.

قیقت
ح
سین بهکووید 19-مصابشوید.
نید ازطریق واک
میتوا
شما ن
یست.
ک باعثکووید 19-می شود،ن
کسین هایکووید 19-حاوی ویروس ه
وا

قیقت
ح
صئون وموثر میباشند.
واکسین هایکووید 19-م
یشات کلینیکی آزمایششد .آن ها از معی ارهای
کسینها بر روی ده ه ا هزار شرکتکننده در آزما
وا
علمیدقیق ،FDA( Food and Drug Administrationسازمان غذا و داروی امریکا)برای
تفادهاضطرارییا
فیتتولیدی موردنیازبرای حمایت از مجوزاس
ثربخشی وکی
مصئونیت ،ا
تالبه
فراد مب
تأییدیکاملبرخورداربودند.مشخصشدکه همه آن ها درجلوگیری ازبیماری ا
نند.
کووید19-بسیار خوب عمل میک

قیقت
ح
جنین نیست.
جنین یا حجرات
اکسین Johnson & Johnsonشاملقسمتهایی از
و
کسین های دیگر ایجادشدهاست.ی کقطعه
سیاری از وا
کنالوژی مشابهب
تفاده ازت
کسینبااس
این وا
بی
نتخا
کسین درنسخ ه های البراتواری حجرات ساخته شدهاستکه در اصلاز سقط های ا
از وا
کسین ها
تفاقافتادهبود،ساخته شدهاست .از آن زمان ،رده های حجرات این وا
که 35سالپیش ا
کسین ها
بع دیگری از حجرات جنینبرای ساخت این وا
در البراتوارنگ هداری می شود .هیچ من
فراد اطالعات جدیدیباشد.با این حال ،واکسین
تفادهنمی شود .این ممکناستبرایبرخی ا
اس
های آب چیچک،سرخجهو هپاتیت (زردیسیاه) Aبه همین روش ساخته می شوند.

قیقت
ح
واکسین هااعضاءتولیدمثلشما رامتاثرنمیسازد.
این
کسین هاقابل درکاست .در اینجا چیزی
تولید مثل) و وا
گرانی های شما در موردصحتتکثر (
ن
کسینباعثعقامتیا ناتوانی
نیم :هیچشوا هدعلمی وجودنداردکهنشان د هد وا
استکه ما می دا
ی بدنشمابرایایجاد
ستم ایمن
کسین واردبدنشما میشود،با سی
نسی می شود .هنگامیکه وا
ج
کثر ش ما رامتاثر
یستمت
نا کار میکند .اینپروسه اعضاءس
نتیبادیبرایمبارزهبا ویروسکرو
آ
نمی سازد.

زنید 1-800-525-0127بعد
ایید ویا زنگب
بیشتر از COVIDVaccineWA.orgدیدن نم
برایمعلومات
فشار د هید .#کمک زبان موجوداست.
هشتگ را

مننگران هستم...
اگرقبالًکووید19-داشتم،
کسینندارم.
نیازیب ه وا

مننگران هستم...
کسین ها دارای میکروچپ
وا
فراد را
تندکه ا
هایی هس
یابی میکند.
رد

مننگران هستم...
کسین هایکووید19-برای
وا
تندیا در
ک باردار هس
افرادی ه
تند ایمن
دورانشیر دهی هس
تند.
ینس

مننگران هستم...

قیقت
ح
واکسینشوید.
حتی اگرقبالًبهکووید 19-مصابشده ایدب ازهمباید
سیار نادراستکهدر جریان  90روزبعد از مصابشدن
داتا (معلومات)نشانمید هد این امرب
ناستکهشما ممکناستبرایمدتی ازکووید-
شمادوبارهبهکووید 19-مصابشوید .اینبدان مع
نیم ایمنی
 19درمقابل آنمحافظتشوید (ایمنی طبیعی نامیده می شود).با این حال ،مانمی دا
طو می کشد.
طبیعی چقدر ل

قیقت
ح
نیستند.
دستگاه ردیابی
واکسین ها حاویمیکروچیپیا
نتی بادی هاییبرای
ب بدنشماکم ک میکند آ
تندکه ه
کسین هافقط حاویی ک مادهفعال هس
وا
مبارزهباکووید 19-ایجادکند،به عالوهچربی ها،نم ک ها وقن دها.

قیقت
ح
واکسین کووید 19-ار برای افرادیکه باردار،شیردهیاقصد
خصصانطبی دربارداریو زایمان،
مت
وصیهیم کنند.
بارداری دارندت
کسینکووید 19-در دورانبارداریبی خطراست .در واقع،برخی از
داده هانشان می د هد وا
نتیبادی هایضدکووید 19-را در
نند آ
کسهینشده حتی میتوا
مطالعاتنشان می د هدکه والدین وا
ماری شدیدناشی از
نند.افرادباردار در معرضبی
تقلک
دورانبارداری وشیردهیبهنوزاد خود من
کسین هابهترینمحافظت رافر اهم میکند.
تند .وا
کووید،19-از جمله مرگ هس

قیقت
ح

وا
ثیرنمیگذارند.
نندیابر آنتأ
تغییری در DNAشماایجادنمیک
کسین هایکووید DNA 19-واکسین هایکووید19-
ییر می د هد.
من راتغ
کسین های موجوددستورالعمل هایی رابرای حجرات ما ارائه می دهندتا دربرابر ویروسایجاد
همه وا
کسین واردقسمتی از حجراتنمی شودکه  DNAما در آننگ هداری
نند .وا
نندهکووید19-محافظتک
ک
نند.
منی کار میک
یعیبدن مابرای ایجاد ای
کسی ن هابادفاع طب
می شود .در عوض ،وا

مننگرانهستم...
ناسیون دچار
کسی
بعد از وا
لخته خون می شوم.

قیقت
ح
سیارکم است.
خطرلختهشدن خون ب
ر
های ضد بارداری است که
به عنوان مثال ،خطرش بسیار کمت از خطر لخته شدن خون در اثر مرصف دوا ی
میلیون ها زن هر روز انرا استفاده یم کنند .با این حالDOH) Washington State Department ،
ر
واشنگت) توصیه یمکند که به عوض واکست Johnson &Johnson
 , of Healthوزارت صحت ایالت
( )J&Jو خطر احتمایل که دارد واکست ) mRNA COVID-19 Pfizer-BioNTechیا  )Modernaرا
دریافت کنید.
اگر قادر به دریافت واکست  mRNAنیستید یا نیمخواهید ،واکست  J&Jهمچنان در ر
دستس است .در
مورد خطر نسبت به خود با یک ارائه دهنده مراقبت های صیح صحبت نمایید.
DOH 820-200 September 2021
تریانناشنوایاکسانیک ه
یرید .مش
برایدرخواست اینسندبه شکل دیگر،با شماره 1-800-525-0127تماسبگ
فا ًبهشماره )Washington Relay( 711بهتماسشوندیابه آدرس
بهسختی میشنوندلط
یند
 civil.rights@doh.wa.govایمیلنما

