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
نو کېپهلسګون هزره ګډونکوونکو ازمویلشوي دي .هغوی د
یکي ازموی
واکسینونهپهکلین
عیارلپاره د  ،Food and Drug Administration (FDAد
تولید م
تیا او د
خوندیتوب ،اغېزمن
ېړنۍ
فیتیيباید دب
تولیدکی
ینسي معیارونوباندېبرابر دي او د
خوړو او درملو اداره)سختسا
پړ تایید څخه مالتړ وکړي .هغویټول دکووېډ19-پهناروغۍ دخلکوله
کارونې جوازیابش
یوی کېډېر ښه وو.
اختهکېدو څخه مخن

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...
کسین هایکوویدDNA 19-
وا
ییر می د هد.
من راتغ

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

قیقت
ح
واکسینشوید.
حتی اگرقبالًبهکووید 19-مصابشده ایدب ازهمباید
سیار نادراستکهدر جریان  90روزبعد از مصابشدنشما
داتا (معلومات)نشانمید هد این امرب
عناستکه شما ممکناستبرای مدتی از کووید 19-در
دوبارهبهکووید19-مصاب شوید .اینبدان م
نیم ایمنی طبیعی چقدر طول
حافظتشوید (ایمنی طبیعی نامیده می شود).با این حال ،مانمی دا
مقابل آن م
می کشد.

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

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 مطالعات
داده هانشان می د هد وا
نتیبادی هایضدکووید 19-را در دورانبارداری
نند آ
کسینه شده حتی میتوا
نشان می د هدکه والدین وا
ماری شدیدناشی ازکووید ،19-ازجمله
نند.افرادباردار در معرضبی
تقلک
وشیردهیبهنوزاد خود من
کسی ن هابهترینمحافظت رافر اهم میکند.
تند .وا
مرگ هس

قیقت
ح
أثیرنمی گذارند.
نم کنندیابر آنت
تغییری در DNAشماایجاد ی
واکسین هایکووید19-
کسین های موجوددستورالعمل هایی رابرای حجرات ما ارائه می دهندتا دربرابر ویروسایجاد
همه وا
کسین واردقسمتی از حجراتنمی شودکه  DNAما در آننگ هداری می
نند .وا
نندهکووید19-محافظتک
ک
نند.
منی کار میک
یعیبدن مابرای ایجاد ای
کسی ن هابادفاع طب
شود .در عوض ،وا

قیقت
ح
خون بسیارکم است.
خطر لختهشدن
ینې د غوټهکیدو خطر څخه خوراټیټ
یستلو څخه د و
دمثالپهتوګه ،خطر یي د زیږونکنټرولګولیو اخ
دی،کوم چېپهمیلیونونو میرمن ې هره ورځ کاروي .په هرصورت,DOH) Washington State ،
سپارښتنهکوي چېتاسو د احتمالي
یاست )
تیا ر
Department of Healthد واشنګټن ایالت د روغ
کسین
کسینپر ځای د  mRNA COVID-19وا
خطرلهامله د )Johnson & Johnson (J&Jوا
(Pfizer-BioNTechیا )Modernaواخلئ .
تیانهلرئ .د خپل
یا یالیوال
کسینترالسهکولو وړت
کسین الهمشتونلريکهتاسو د  mRNAوا
د J&Jوا
نکيسره خبرې وکړئ.
تیاپاملرنې چمتوکوو
خطرپه اړه د روغ
DOH 820-200 September 2021 Pashto
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

