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 :19واکسن ھای کووید 
 پرسش ھای متداول

 

 چی ھستند؟ 19مزایای واکسیناسیون کووید 

شود و ھمچنان میتواند از جامعھ و فامیل تان در مقابل مریض شدن  19واکسن زدن میتواند مانع از ابتالی شما بھ کووید 
و بازگشت جوامع بھ حالت طبیعی از اھمیت باالیی  19محافظت کند. واکسن زدن برای توقف ھمھ گیری کووید 

 برخوردار است.

 

 کنونی کدامند؟ 19واکسن ھای موجود کووید 

 در حال حاضر، دو واکسن تأیید شده وجود دارد:
  فایزر-تکبیون 19واکسن کووید 
  مدرنا 19واکسن کووید 

واکسن ھا بسیار مؤثرند و بھ منظور حصول اطمینان از ایمن بودنشان برای عموم مردم، مطالعات و ھر دوی این 
 تحقیقاتی انجام شده است.

 

 کی باید واکسینھ شود؟

توانند با واکسن مدرنا سال و بزرگتر می 18 فایزر و اشخاص-تکتوانند با واکسن بیونسال و بزرگتر می 16اشخاص 
 . واکسینھ شوند

 

 توانم واکسن بزنم؟چی وقت می

کند. در حال حاضر، ما در مرحلھ اول ھستیم. در این مین از روش مرحلھ بھ مرحلھ برای واکسیناسیون استفاده می
 گی و اشخاصمرتبط با امکانات کمک بھ زنده مرحلھ، کارکنان مراقبت ھای صحی، مسؤوالن بخش ایمرجنسی، اشخاص

سالھ و بزرگساالن مبتال بھ مرض ھای طبی پر  69تا  65 وند. در مرحلھ بعدی اشخاصشسال واکسینھ می 70باالی 
 شوند.خطر واکسینھ می

 در دسترس باشد. 2021احتماالً واکسن برای عموم مردم در تابستان 

 

 شود؟واکسن چگونھ تزریق می

فایزر دوزھا بھ -تکواکسن بیون شوند و بھ دو دوز ضرورت دارند. برایھر دو واکسن بھ صورت عضالنی تزریق می
 مدرنا، دوزھا با فاصلھ یک ماه استفاده شوند. واکسن فاصلھ دو ھفتھ استفاده شوند. برای

 معلومات بیشتری کسب کنید؟ 19مایلید در مورد واکسن کووید 
 C19vaccine.MECDC@maine.govسؤاالت خود را بھ این ایمیل بفرستید:
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 قبل از واکسن زدن بھ مسؤول واکسیناسیون باید چھ بگویم؟

 دھنده خود صحبت کنید:خود و در شرایط ذیل با ارائھ ھر نوع مرض باید در مورد
 داشتن آلرژی •
 داشتن تب •
 داشتن اختالل خونریزی یا مصرف دوای رقیق کننده خون •
 گذارددوایی کھ روی سیستم ایمنی بدن تاثیر می یا مصرف داشتن نقص ایمنی •
 باردار بودن یا قصد بارداری داشتن •
 در دوران شیردھی •
 دیگری دریافت کرده باشید 19واکسن کووید  •

 

 آیا عوارض جانبی دارد؟ در صورت ابتال بھ آن ھا باید چکار کنم؟

این یک واکنش نورمال است و طی چند روز از بین ممکن است بھ برخی از عوارض جانبی خفیف واکسن دچار شوید. 
(درد عضالنی، سردرد و لرز) باشد و احتمال بروز آنھا بعد  19رود. عوارض جانبی ممکن است مانند عالیم کووید می

 از دوز دوم بیشتر است. احتمال بروز عوارض جانبی شدید بسیار کم است.

 

 بزنم؟ توانم واکسندر صورت بارداری یا شیردھی می

 باید در مورد انتخاب ھای خود با ارائھ دھنده مراقبت ھای صحی یا کارکنان صحت جامعھ صحبت کنید.

 

 ام، آیا بازھم باید واکسن بزنم؟مبتال شده 19قبالً بھ کووید 

توانید می 19شود واکسن بزنید. پس از بھبودی از کووید اید، توصیھ میمبتال شده 19حتی درصورتی کھ قبالً بھ کووید 
 ھرزمانی واکسن بزنید.

 

باید راجع بھ شرایط یا نگرانی  ای ھستم، آیا واکسن برایم ایمن است؟من دچار یک بیماری زمینھ
ھای خود با ارائھ دھنده مراقبت ھای صحی یا کارکنان صحت جامعھ صحبت کنید تا ببینید آیا واکسن برایتان مناسب است 

 یا خیر.

 

 کند؟مبتال می 19بھ کووید  آیا واکسن مرا

 کند.مبتال نمی 19نخیر، این واکسن شما را بھ کووید 
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 حاوی چی ھستند؟ واکسن ھا

توانید لیستی از مواد تشکیل دھنده را در اینجا مواد تحریک کننده، مواد نگھدارنده یا التکس نیستند می حاویدو واکسن 
 پیدا کنید:
 loadhttps://www.fda.gov/media/144414/downفایزر: -تکبیون واکسن •
 https://www.fda.gov/media/144638/downloadمدرنا:  واکسن •

 

 آیا ھر دو دوز واکسن باید از یک تولیدکننده باشند؟

 از ھر کدام یکی بگیرید..نمیتوانیدفایزر یا مدرنا) باشند. شما از یک تولیدکننده (پ بایدبلی. دوزھای اول و دوم واکسن 

 

 پس از دریافت دو دوز، آیا باز ھم باید ماسک بزنم و فاصلھ اجتماعی را رعایت کنم؟

بلھ، حتی در صورت واکسینھ شدن باید ھمچنان ماسک بزنید و از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنید. مرکز کنترول 
 19بھ پیروی از پروتکل ھای ایمنی کووید  برای توقف الزام اشخاصو پیشگیری امراض مین ھنوز معلومات کافی 

 ندارد.

 
 
 
 
 
 
 

معلومات  19مایلید در مورد واکسن کووید 
 بیشتری کسب کنید؟

سؤاالت خود را بھ این ایمیل بفرستید: 
C19vaccine.MECDC@maine.gov 
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