
این واکسین ها موثر هستند
همهکهداداننشطبیآزمایشات.هستندبقیهازبهترهاواکسینازبرخیرسدمینظربهکهباشیددیدهرااطالعاتیاستممکن

وهازماندرزیرااستدشوارهاواکسینبینتفاوتمقایسه.هستندموثربسیار19-کوویدازوقایهدرموجودهایواکسین

.شدندآزمایش19-کوویدمختلفانواععلیهحتیآنهاازبرخی.اندشدهآزمایشمختلفهایمکان

بهرفتنبهنیازیاشویدمریضواقعا ًکهاستبعیدامادارد،وجود19-کوویدبهابتالامکانهنوزکامل،واکسیناسیونازپس

19-کوویدشدیدبیماریازپیشگیریدردرصد85حداقلهاواکسینازیکهرکهدادنشانمطالعات.باشیدداشتهشفاخانه

:شوندمیافرادازبسیاریسویاز19-کوویدعالئمهرگونهبروزازمانعهمچنینهاواکسین.هستندموثر

•Johnson&Johnson (Janssen),74فیصد

•Pfizer-BioNTech,95فیصد

•Moderna,,94فیصد

این واکسین ها بی خطر و مصئون هستند
هاواکسینهمه.1اندداشتهمتحدهایاالتتاریخدرراایمنینظارتشدیدترینداریم،متحدهایاالتدرکه19-کوویدهایواکسین

.U.Sتوسطاضطراریاستفادهبهمجازیاشدهتأییدکامال ًیا Food and Drug Administration(FDA،وغذاسازمان

رامطالعاتنیزمستقلمتخصصان.استنکردهپیداایمنیمورددرجدینگرانیFDAکهمعنیاینبه-هستند(آمریکاداروی

.نکردندپیدانگرانیهیچگونهوکردندمرور

چندیندهمتحایاالت.شودمینظارتاثربخشیوایمنینظرازخاطرهمینبهگیرندمیقرارعموماستفادهموردهاواکسیناین

.کندمیبرطرفراآنهاسریعا ًآنهابروزصورتدروبودهایمنیمسائلدنبالبهکهداردسیستم

آنچه 19مصئونیت واکسین کووید 

که باید بدانید

عوارض جانبی عادی می باشند
این.کنیداحساسراجانبیعوارضاستممکنها،واکسینسایرمانندحال،اینبا.شویدمصاب19-کوویدبهواکسینطریقازنمیتوانیدشما

امکان،ورتصدر.باشدبدتراستممکندومتزریقازبعدجانبیعوارضدوز،دوهایواکسینبرای.میکندکارواکسینکههستندهاینشانه

شویدمطمئندارند،نیازدوزدوبهکه19-کوویدهایواکسینبرای.بگذاریدوقتتزریقانجامازپسروزدویایکریکوریواستراحتبرای

.شودنمیمحافظتشماازکامال ًدوم،دوزازپسهفتهدوتا.ایدکردهدریافتراخوددومدوزکه

1Centers for Disease Control and Prevention ,بطورًآنالینًقابلًدسترسًاست2021, 25مارچ. 19-مصئونیتًواکسینًهایًکووید  :

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html  .

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


در آزمایشات واکسین 

Modernaاشتراک کننده, 4بتعداد:

عالئم عکس العمل حساسیتی

درًصورتًبروزًعکسًالعملً. عکسًالعملًهایًحساسیتیًبهًواکسینًبسیارًنادرًاست،ًاماًممکنًاستًرخًدهد

آنهاًآموزشًدیدهًاندًتاًپاسخًدهندًوًمیًدانندًچگونهًبهًشماً. دقیقهًمراقبًشماًخواهدًبود15حساسیتی،ًکلینیکًحداقلً

.کمکًکنند

حساسیتیالعملعکسعالئم.بگیریدتماس911باکلینیک،ازخروجازپسحساسیتیالعملعکسبروزصورتدر

.ضعفوهسرگیجبدن،سراسردربدتخریشسریع،قلبضربانگلو،وصورتتورمتنفس،درمشکل:ازعبارتند

به ما کمک کنید تا مراقب هر گونه نگرانی های ایمنی باشیم
اشتراکًشماًبهًماًکمکًمیًکندًواکسینًهاًراًبرایًهمهً. vsafe.cdc.gov: ثبتًنامًکنیدV-safeبرایًگزارشًعوارضًجانبیًدرً

.مصئونًنگهًداریم

Vaccine Adverse Event Reporting Systemشماًیاًارائهًدهندهًواکسینًخودًمیًتوانیدًعوارضًجانبیًجدیًراًبهً
(VAERSً،سیستمًگزارشًعوارضًجانبیًواکسین )گزارشًدهید .FDAً،Centers for Disease Control and Prevention 
(CDCً،مراکزًکنترلًوًوقایهًامراضًساری )ًوWashington State Department of Health(DOHً،ًوزارتًصحتًایالت

.  برایًمشاهدهًروندهاًیاًمشکالتًاحتمالیًاستفادهًمیًکنندVAERSاز(واشنگتن

وًسائرًسیستمًهایًایمنیVAERSًدرًلینکًذیلًبیشترًبیاموزیدًکهً. vaers.hhs.govشماًمیتوانیدًیکًگزارشًراًدرًاینجاًارسالًکنیدً

.  www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafetyنظارتیًچگونهًکارًمیًکنندً

افراد زیادی از نژادها و اقوام 

مختلف در این آزمایش شرکت 

کردند

دانشمندانًهرًواکسینًراًرویًدهًهاًهزارًنفرً

.آزمایشًکردند

-Pfizerدر آزمایشات واکسین 
BioNTechاشتراک کننده, 2تعداده ب:

 & Johnsonدر آزمایشات واکسین 
Johnsonاشتراک کننده, 3بتعداد:

2Food and Drug Administration .FDAاسنادًمعلوماتًمختصر:Pfizer-BioNTechجلسهًکمیتهًمشورتیًواکسینًهاًوًمحصوالتًمرتبطًباًمحصوالتًبیولوژیکی, ”واکسین19-کووید  .

.  https://www.fda.gov/media/144245/download: بطورًآنالینًقابلًدسترسًاست2021, 10دسمبر
.  ،ًجلسهًکمیتهًمشورتیًواکسینًهاًوًمحصوالتًمرتبطًباًمحصوالتًبیولوژیکی19-برایًوقایهًازًکووید.Janssen Ad26VOC.2Sواکسینً: FDAاسنادًمعلوماتًمختصرً. سازمانًغذاًوًدارو3

.  https://www.fda.gov/media/146217/download: بطورًآنالینًقابلًدسترسًاست2021, 26فبروری
بطورًآنالینًقابل2021ً, 17دسمبر. جلسهًکمیتهًمشورتیًواکسینًهاًوًمحصوالتًمرتبطًباًمحصوالتًبیولوژیکی, ”واکسین19-کوویدFDA: Modernaاسنادًمعلوماتًمختصرً. سازمانًغذاًوًدارو4

.  https://www.fda.gov/media/144434/download:  دسترسًاست

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


میزانیرهبا.استموثروخطربیدارندخاصشرایطکهکسانیوباردارافرادکودکان،برایواکسیناین

خواهیمدریافتجانبیعوارضوایمنیمورددربیشتریاطالعاتماشوند،میواکسینبیشتریافرادکه

.استنادرآنخطرناکجانبیعوارضواستخطربی19-کوویدواکسیندهدمینشاناطالعات.کرد

ه اگر در مورد واکسیناسیون نگرانی دارید با یک ارائه دهند

خدمات صحی یا کارمند کلینیک صحبت کنید

حساسیت ها

•CDC) Centers for Disease Control , مراكز کنترول

زاء این واکسین را برای افرادی که به هیچ یک از اج( امراض

. دتشکیل دهنده واکسین حساسیت ندارند توصیه می کن

نًتصورًمیًشودًکهًعکسًالعملًهایًحساسیتیًبهًواکسی•

ناشیًازًچربیًهایًموجودًدرًواکسین،ًبه19ً-هایًکووید

.  وًپلیًسورباتًاست( PEG)نامًپلیًاتیلنًگلیکولً

واکسینًهاًآلرژنًهایًمعمولیًمانندًآنچهًدرًغذاًیافتًمیً•

هنگامًشودًندارند،ًبنابراینًاکثرًحساسیتًهایًدیگرًنباید

بهًعنوانً. نگرانًکنندهًباشند19-دریافتًواکسینًکووید

مثال،ًواکسینًهاًفاقدًتخمه،ًفاقدًالتکسًوًفاقدًموادً

. نگهدارندهًهستند

موارد اخالقی

بیًخطرًبودهًوًبرای19ً-موادًتشکیلًدهندهًواکسینًکووید

نًیکًقطعهًازًواکسی. انجامًوظایفًواکسینًهاًموردًنیازًاست

Johnson & Johnsonًدرًنسخهًهایًالبراتواریًحجرات

35ساختهًشدهًاستًکهًدرًاصلًازًسقطًهایًانتخابیًناشیًازً

چک،ًباًاینًحال،ًواکسینًهایًآبًچی. سالًپیشًساختهًشدهًاست

بهًهمینًروشًساختهًمیAً( زردیًسیاه)سرخجهًوًهپاتیتً

هًازًجمل)هیچًیکًازًواکسینًهاًحاویًسلولًهایًانسانیً. شوند

،ًالتکس،ًموادًنگهدارنده19ً-،ًویروسًکووید(سلولًهایًجنین

. تندیاًمحصوالتًجانبیًازًجملهًمحصوالتًخوکًیاًژالتینًنیس

.  رندواکسینًهاًدرًتخمهًرشدًنمیًکنندًوًهیچًمحصولًتخمیًندا

شرایط مزمن طبی

به19ً-مطالعاتًنشانًدادهًاستًکهًواکسینًهایًکوویدً•

همانًاندازهًدرًافرادًدارایًشرایطًطبیًبیًخطرًوًموثرً

فیصدًازًشرکتًکنندگانًدرًهرًیکًاز45ًبیستًتاً. است

ریًآزمایشاتًواکسینًامراضًمزمنًمانندًچاقی،ًدیابت،ًبیما

.  داشتندHIVقلبی،ًبیماریًکبدًوً

ماًاطالعاتًایمنیًمحدودیًدرًموردًاستفادهًازًواکسینًدرً•

یستمًافرادیًباًسیستمًایمنیًضعیفًیاًامراضًعدمًکفایهًس

هنوزًواکسینًراًبرایًاینًگروهًهاCDCً. ایمنیًبدنًداریم

خطر19ً-توصیهًمیًکندًزیراًدرًصورتًابتالًبهًکووید

.ابتالًبهًبیماریًشدیدترًاست

19-متخصصانًطبیًدرًبارداریًوًزایمان،ًواکسینًکووید•

راًبرایًافرادیًکهًباردار،ًشیردهًیاًقصدًبارداریًدارند

در19ً-دادهًهاًنشانًمیًدهدًواکسینًکووید. توصیهًمیًکنند

درًواقع،ًبرخیًازًمطالعاتً. دورانًبارداریًبیًخطرًاست

تیًنشانًمیًدهدًکهًوالدینًواکسینهًشدهًحتیًمیًتوانندًآن

راًدرًدورانًبارداریًوًشیردهی19ً-بادیًهایًضدًکووید

یًافرادًباردارًدرًمعرضًبیمار. بهًنوزادًخودًمنتقلًکنند

واکسینًهاً. ،ًازًجملهًمرگًهستند19-شدیدًناشیًازًکووید

.بهترینًمحافظتًراًفراهمًمیًکند

DOH 348-799 February 2022 Dari
مشتریانًناشنواًیاً. تماسًبگیرید0127-525-800-1برایًدرخواستًاینًسندًبهًفارمتًدیگر،ًباًشمارهً

بهًشمارهً  ً بهًتماسًشوندًیاًبهًآدرسً( Washington Relay)711کسانیکهًبهًسختیًمیشنوندًلطفا

civil.rights@doh.wa.govایمیلًنمایند.


