
Məlumat Maine CDC: https://www.maine.gov/covid19/vaccines/public-faqünvanından götürülmüşdür  

COVID-19 əleyhinə peyvəndin faydaları nədən ibarətdir? 

Peyvənd vurdurmaq sizi, ailənizi və əhatənizdəki insanları COVID-19 infeksiyasına 
yoluxmaqdan və xəstələnməkdən qoruya bilər. COVID-19 əleyhinə peyvənd bu pandemiyanın 
dayandırılması və cəmiyyətimizin həyatının normal vəziyyətə dönməsi üçün çox vacibdir. 

Hal hazırda COVİD-19 əleyhinə mövcud 
olan peyvəndlər hansılardırlar? 

       Hal hazırda iki növ qəbul edilmiş peyvəndlər 
mövcuddur: 

       Pfizer BioNTech COVID-19Peyvəndi 

        Moderna COVID-19 Peyvəndi 

             
              Kimlər peyvənd oluna bilər? 

16 yaş və üstü şəxslərə Pfizer BioNTech peyvəndi, 18 yaş və üstü şəxslərə isə Moderna 
peyvəndi tətbiq oluna bilər. 

Peyvəndi nə vaxt vurdura bilərəm? 
Maine peyvənd vurdurmaq üçün mərhələli yanaşma üsulundan istifadə edir. Hal-hazırda biz birinci mərhələdəyik. 
Bu mərhələ çərçivəsində ilk olaraq səhiyyə işçilərinə, təcili yardım ximətində işləyənlərə, yardımçı  müəssisələrdə 
işləyənlərə və 70 yaşdan yuxarı insanlara peyvənd vurulacaqdır. 
65-69 yaş arası insanlara və tibb sahəsində işləyən yüksək risk vəziyyətində olan şəxslərə isə növbəti mərhələdə 
peyvənd vurulacaqdır. 
Geniş ictimaiyyət üçün peyvəndlərin 2021-ci ilin yayında tətbiq olunması nəzərdə tutulur. 

Peyvəndin vurulma üsulları? 

Hər iki peyvənd iki doza şəklində əzələyə inyeksiya yolu ilə vurulur. Pfizer 
BioNTech peyvəndi üçün dozalar iki həftə fasilə ilə vurulur. Moderna peyvəndi 
üçün dozalar bir ay fasilə ilə vurulur. 

 
 
 
 
 

COVID-19 Peyvəndlər: Tez-tez 
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COVİD-19 Peyvəndi haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizmi? 

Suallarınızı C19vaccine.MECDC@maine.gov elektron poçtuna göndərin. 

https://www.maine.gov/covid19/vaccines/public-faq
mailto:C19vaccine.MECDC@maine.gov


 

 

Hər hansı bir arzuolunmayan  təsiri varmı? Əgər bunlar baş verərsə 
neyləməliyəm? 
Peyvənd vurulduqdan sonra sizdə bəzi zəif formada arzuolunmayan effektlər yarana bilər. Bu, normal 
reaksiyadır və bir neçə gündən sonra bu effektlər yox olurlar. Arzuolunmayan effektlər COVİD-19- un 
simptomları kimi (əzələ ağrıları, baş ağrısı, üşütmə) ola bilər və bunlar ikinci dozadan sonra özünü biruzə 
verə bilər. Ağır simptomlu halların olması ehtimalı çox azdır. 

Hamilə və uşaq əmizdirən qadınlar peyvənd ola bilərlərmi? 
Bu məsələni siz ictimai səhiyyə işçisi və ya həkiminizlə müzakirə etməlisiniz. 

Artıq COVID-19 xəstəliyini keçirmişəmsə, yenə də peyvənd olmağıma ehtiyac varmı? 

Əvvəllər COVID-19 xəstəliyini keçirmiş olsanız da, peyvənd olmağınız məsləhətdir. COVID-
19-dan sağaldıqdan sonra istənilən vaxt peyvənd ola bilərsiniz. 

Mövcud tibbi vəziyyətin olduğu halda, peyvənd təhlükəsiz hesab oluna bilərmi? 

Peyvəndin sizin üçün uyğun olub olmadığına qərar vermək üçün həkiminizlə və ya ictimai 
səhiyyə işçisi ilə əlaqəli hər hansı bir şərt və ya problemi müzakirə etməlisiniz. 

Peyvənd məni COVID-19 xəstəliyinə yoluxdurarmı? 

Xeyr, peyvənd olunmaq sizi COVID-19 xəstəliyinə yoluxdurmaz. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

COVID-19 peyvəndi haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizmi? 

Suallarınızı C19vaccine.MECDC@maine.gov elektron poçtuna göndərin. 

Peyvənd olmazdan əvvəl səhhətim haqqında hansı məlumatları 
bildirməliyəm? 
Peyvənd vurdurmazdan əvvəl əgər sizdə aşağıda qeyd olunan tibbi vəziyyətlərdən hər hansı 
biri mövcuddursa həkimə məlumat verməlisiniz: 
• Hər hansı bir allergiyanız vardırsa 
• Qızdırmanız varsa 
• Qanaxma varsa və ya qanı duruladan dərman qəbul etdiyiniz haqqında 
• İmmun çatışmazlığı varsa və ya immun sisteminizə təsir edən hər hansı bir dərman qəbul etdiyiniz haqqında 
• Əgər hamiləsəniz və ya hamilə qalmağı planlayırsanızsa 
• Ana südü veridiyiniz barəsində 
• Digər bir COVID-19 peyvəndi vurdurduğunuz haqqında 
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 (Pfizer və ya Moderna) təmin olunmalıdır.Fərqli peyvəndlərdən istifadə oluna bilinməz. 

Peyvəndin hər iki dozası eyni istehsalçı tərəfindən 

Peyvəndin hər iki dozası eyni istehsalçı tərəfindənmi təmin olunur? 

Peyvəndin hər iki dozası vurulduqdan sonra yenə də üz maskası taxıb 
sosial məsafəni tətbiq etməyə ehtiyac varmı? 
Bəli, peyvənd vurulduqdan sonra da, üzünüzə maska taxmağa davam etməli və başqaları ilə 
sıx təmasdan çəkinməlisiniz. Şəxslərin COVID-19 təhlükəsizlik protokollarına riayət 
etmələrinin tələb edilməsini dayandırmaq üçün Maine CDC-də hələ kifayət qədər məlumat 
yoxdur. 

 COVID-19 peyvəndi haqqında daha çox məlumat almaq 
istəyirsinizmi? 

Suallarınızı C19vaccine.MECDC@maine.gov elektron poçtuna 
göndərin 

Peyvəndlərin tərkibi hansı maddələrdən ibarətdir? 

Hər iki peyvəndin tərkiblərində yumurta, konservant və ya lateks yoxdur. Tərkiblərin siyahısı 
aşağıda qeyd olunmuşdur: 

Pfizer BioNTech peyvəndi: https: //www.fda.gov/media/144414/yüklə. 

Moderna peyvəndi: h ttps: //www.fda.gov/media/144638/yüklə. 
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