
19-واکسین کووید
نگرانی های معمول و حقایق

بعد 0127-525-800-1دیدن نمایید و یا زنگ بزنید COVIDVaccineWA.orgاز برای معلومات بیشتر 
هید .کمک زبان موجود است. #هشتگ را فشار د

...من نگران هستم
19-این واکسین مرا به کووید

هد کرد .مصاب خوا
. مصاب شوید19-شما نمیتوانید از طریق واکسین به کووید

. می شود، نیست19-حاوی ویروس که باعث کووید19-واکسین های کووید

حقیقت

حقیقت ...من نگران هستم
این واکسین ها مصئون و 

.  مصئون و موثر می باشند19-واکسین های کووید.موثر نیستند
ا هزار شرکت کننده در آزمایشات کلینیکی آزمایش شد ها از مع. واکسین ها بر روی ده ه ارهای آن ی

برای ( سازمان غذا و داروی امریکا،FDA)Food and Drug Administrationعلمی دقیق
راری یا مصئونیت، اثربخشی و کیفیت تولیدی مورد نیاز برای حمایت از مجوز استفاده اضط

ه آنها در جلوگیری از بیماری افراد مبتال. تأییدی کامل برخوردار بودند  به مشخص شد که هم
.بسیار خوب عمل می کنند19-کووید

حقیقت ...من نگران هستم
 & Johnsonواکسین 

Johnson دارای انساج جنین
.می باشد

. شامل قسمتهایی از جنین یا حجرات جنین نیستJohnson & Johnsonواکسین 
یک قطعه . تاین واکسین با استفاده از تکنالوژی مشابه بسیاری از واکسین های دیگر ایجاد شده اس

ه های البراتواری حجرات ساخته شده است که در اصل از سقط های انتخا بی از واکسین در نسخ
ن ها از آن زمان، رده های حجرات این واکسی. سال پیش اتفاق افتاده بود، ساخته شده است35که 

ن ها هیچ منبع دیگری از حجرات جنین برای ساخت این واکسی. در البراتوار نگهداری می شود
سین با این حال، واک. این ممکن است برای برخی افراد اطالعات جدیدی باشد. استفاده نمی شود

.به همین روش ساخته می شوندA( زردی سیاه)های آب چیچک، سرخجه و هپاتیت 

حقیقت ...من نگران هستم
باعث 19-واکسین های کووید

عقامت یا ناتوانی جنسی می
.شوند

.این واکسین ها اعضاء تولید مثل شما را متاثر نمی سازد
یزی در اینجا چ. و واکسین ها قابل درک است( تولید مثل)نگرانی های شما در مورد صحت تکثر 

هد واکسین باعث عقامت یا ناتوان: است که ما می دانیم هد علمی وجود ندارد که نشان د ی هیچ شوا
ایجاد هنگامی که واکسین وارد بدن شما می شود، با سیستم ایمنی بدن شما برای. جنسی می شود

ما را متاثر این پروسه اعضاء سیستم تکثر ش. آنتی بادی برای مبارزه با ویروس کرونا کار می کند
. نمی سازد
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...من نگران هستم
واکسین ها دارای میکروچپ 

هایی هستند که افراد را 
.ردیابی می کند

.واکسین ها حاوی میکروچیپ یا دستگاه ردیابی نیستند
ی برای واکسین ها فقط حاوی یک ماده فعال هستند که به بدن شما کمک می کند آنتی بادی های

دها19-مبارزه با کووید .ایجاد کند، به عالوه چربی ها، نمک ها و قن

حقیقت

حقیقت ...من نگران هستم
برای 19-واکسین های کووید

ر افرادی که باردار هستند یا د
دوران شیردهی هستند ایمن 

.نیستند

را برای افرادی که باردار، شیرده یا قصد 19-متخصصان طبی در بارداری و زایمان، واکسین کووید
.  بارداری دارند توصیه می کنند

هد واکسین کووید در واقع، برخی از . در دوران بارداری بی خطر است19-داده ها نشان می د
هد که والدین واکسینه شده حتی می توانند آنتی بادی های ضد کووید را در 19-مطالعات نشان می د

از افراد باردار در معرض بیماری شدید ناشی. دوران بارداری و شیردهی به نوزاد خود منتقل کنند
اهم می کند. ، از جمله مرگ هستند19-کووید .واکسین ها بهترین محافظت را فر

حقیقت ...من نگران هستم
19DNA-واکسین های کووید

هد .من را تغییر می د
.شما ایجاد نمی کنند یا بر آن تأثیر نمی گذارندDNAتغییری در 19-واکسین های کووید

ه واکسین های موجود دستورالعمل هایی را برای حجرات ما ارائه می دهند تا در برابر ویروس ایجا د هم
ما در آن نگهداری DNAواکسین وارد قسمتی از حجرات نمی شود که . محافظت کنند19-کننده کووید

ن ها با دفاع طبیعی بدن ما برای ایجاد ایمنی کار می کنند. می شود .در عوض، واکسی

حقیقت ...من نگران هستم
بعد از واکسیناسیون دچار 

.لخته خون می شوم
.خطر لخته شدن خون بسیار کم است

ری است که به عنوان مثال، خطرش بسیار کمتر از خطر لخته شدن خون در اثر مرصف دوا هایی ضد باردا
 DOH) Washington State Departmentبا این حال،  . میلیون ها زن هر روز انرا استفاده یم کنند

of Health ,  توصیه یم کند که به عوض واکست   (  وزارت صحت ایالت واشنگترJohnson &Johnson
(J&J  )   و خطر احتمایل که دارد واکستmRNA COVID-19 Pfizer-BioNTech) یاModerna ) را

.  دریافت کنید

س استJ&Jنیستید یا نیم خواهید، واکست   mRNAاگر قادر به دریافت واکست    در . همچنان در دستر
.مورد خطر نسبت به خود با یک ارائه دهنده مراقبت های صیح صحبت نمایید

...من نگران هستم
داشتم، 19-اگر قبالً کووید

.مصاب شده اید بازهم باید واکسین شوید19-حتی اگر قبالً به کووید.نیازی به واکسین ندارم
هد این امر بسیار نادر است که در جریان ( معلومات)داتا  روز بعد از مصاب شدن 90نشان مید

-داین بدان معناست که شما ممکن است برای مدتی از کووی. مصاب شوید19-شما دوباره به کووید
نی با این حال، ما نمی دانیم ایم(. ایمنی طبیعی نامیده می شود)در مقابل آن محافظت شوید 19

. طبیعی چقدر طول می کشد

حقیقت


