
یین مالقات تعآنالین وقتیا بھ تماس شدهخود ارائھ دھنده خدمات صحی ابشمایصحارائھ دھنده خدمات 
نمایید

/vaccinelocator.doh.wa.gov: بھ ویب سایت ما مراجعھ نماییدصحی عامھکلینیک ھای 

.  را فشار دھید# بھ تماس شده و 0127-525-800-1هیا با شمار
.موجود استیکمک زبان دوا خانھ ھای محلی

، یا صفحات جامعھعضودوست یایک شما از ممکن . متفاوت می باشدمتحرکپاپ اپ یاکلینیک ھای 
.ام نماییداز آنھا بپرسید کھ چطور ثبت ن. کلینیک بشنویدبارهدراجتماعی

Pfizer-BioNTech
روز پس از دوز اول، 21دوز، 3: سال4–ماه 6سنین 

روز پس از دوز دوم56
روز21دوز، با فاصلھ 2: سال و باالتر5سنین 

Moderna روز21زمانی دوز با فاصلھ2: ماھھ و باالتر6سنین

Novavax روز21دوز، با فاصلھ 2: و باالتر12سنین

Johnson & Johnson دوز1: و باالتر18سنین

چیزی کھ باید بدانیم: 19واکسین ھای کووید 

باید از شما ن. واکسین برای شما رایگان است
بل ایتانیا اینکھ بردهواکسین گرفتھ شھھزین

.داده شود ، باید در کلینیک ھای واکسیناسیون جمعی
چیزی ھمراه بیاورید کھ نشان دھنده این

ی باشد کھ شما در ایالت واشنگتن زندگ
.کرده یا وظیفھ دارید

از شما چیز ھای ذیل خواستھ خواھند شد،
آنھا را نیستید ر اما شما مجبو

:بدھیدبرایشان

کارت ھویت•
کارت بیمھ•
اجتماعی تامینهشمار•

.  دوز می باشند3-2بعضی از واکسین ھا دارای 
میدر بربعد از دریافت کامل واکسین دو ھفتھ 
عضی ب.گیرد کھ شما در مصئونیت کامل باشید

ھ داشتی ضرورتدوز تقویت2-1بھ ممکنافراد 
.باشند

یتی لطفاً برای معلومات بیشتر از دوزھای تقو
.بازدید کنید19واکسین کویید 

برای معلومات بیشتر
DOH.WA.GOV/Coronavirusیا COVIDVaccineWA.org:بھمراجعھ نمایید 

.موجود استیکمک زبان. را فشار دھید# سپس 0127-525-800-1:تماس با

برای دریافت واکسین شما حتماً ضرورت نمی باشد 
ی آنھا از وضعیت پناھندگ. باشیدایاالت متحدهشھروند 

.  دکرنخواھند پرسانشما
استفادهت عامھبرای مقاصد صحتنھامعلومات شخصی 

.خواھد شد

توانم واکسین کجا می
دریافت کنم؟

چطور قرار مالقات تعیین
نمایم؟

ا باید چھ چیزی رنمالقات واکسیوقتبھ
بیاورم؟ھمراه خود

واکسین چقدر است؟ھھزین

آیا من بھ دوز دوم ضرورت دارم؟



DOH 348-804 October 2022 Dari
افراد دارای مشکالت شنیداریمشتریان ناشنوا یا . دشویتماس بھ 0127-525-800-1دیگر، با در فارمتیبرای درخواست این سند 

ایمیل نمایندcivil.rights@doh.wa.govیا بھ آدرس هبھ تماس شد) Washington Relay(711لطفاً با شماره 

ت تاثیرا.شما عوارض جانبی داشھ باشیداحتمال دارد کھ
.جانبی بطور معمول یک یا دو روز طول می کشد

-Pfizer(19-کوویدmRNAما یک واکسین
BioNTech  یاModerna( تک دوزرا بھ جای واکسین

Johnson & Johnson (J&J) توصیھ می نماییم.

را دریافت کنید ھمچنان در  J&Jاگر بخواھید واکسیناما 
بھ عنوان جایگزینی Novavaxھمچنان، .دسترس است

را گزینھ ھای خود . موجود می باشدmRNAبرای واکسین 
.  نماییدبحث صحی خدماتبا یک ارائھ دھنده 

شما کمک خواھد کرد کھ در محیط کاری خویش ھبشدنواکسین 
.معاشرت نماییدمصئون بمانید و با فامیل و دوستان تان 

بھ 19ابتال بھ کوویداز اثرکھ شما بسیار کمتری وجود دارد احتمال 
.  یا فوت کنیدگردیدهبستری ،شدهشدت بیمار 

بھ بدن شما می آموزاند کھ در 19واکسین کووید 
د شما مقابل بیماری سیستم دفاعی ایجاد کند کھ وجو

.را از ابتال شدن بھ بیماری نجات دھد

انجام می دھد؟یچھ کار19واکسین کووید  عوارض جانبی آن چیست؟

عوارض جانبی آنممکن واکسین ھایی کھ دارای دو دوز ھستند، 
.شدیدتر باشدبعد از دوز دوم 

شما می. بھ تماس شوید911هاگر حساسیت نشان دادید با شمار
ثبت نام V-safeعوارض جانبی در دھی گزارشیتوانید برا

.  vsafe.cdc.gov: نمایید

.  تست شده استنفر ھزاران ده ھا االیتمام واکسین ھا ب. بلی

کھ این واکسین ھا برای مردم نژاد ھای مختلف ونشان داده شده است
ی، مختلف از قبیل چاقی، شکر، امراض قلبامراضدارای برای افراد 

.  مصئون بودندیدزامراز کبد و ا

آیا واکسین ھا مصئون ھستند؟

چرا باید واکسین بزنم؟ یآیا یک واکسین نسبت بھ دیگر
است؟بھتر

؟

:در تمام بدن شما

خستگی•
سر دردی•
درد عضالت•
احساس خنک و لرزه•
تب•
احساس دل بدی•

در بازوی شما جایی کھ واکسین 
:برایتان تزریق شده

درد•
سرخی•
پوندیدگی•

جھت حصول اطمینان از عدم صحت وزارت 
گزارش ھای مصئونیتوجود مشکالت ایمنی 

.را بطور منظم بررسی می کند
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