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 :19-ھای کوویدواکسن
 سؤاالت متداول

 

 چیست؟ 19-فواید دریافت واکسن کووید

تواند از ابتالی خانواده و جامعۀ شما جلوگیری جلوگیری کرده، و می 19-تواند از ابتالی شما بھ کوویددریافت واکسن می
و بازگشت جوامع ما بھ وضعیت نرمال  19-گیری کوویدواکسینھ شدن اھمیت زیادی در متوقف کردن شیوع ھمھکند. 
 دارد.

 

 موجود کدامند؟ 19-ھای کوویدواکسن

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

بوده و تحقیقات و مطالعاتی صورت گرفتھ تا اطمینان حاصل شود کھ برای عموم  ھا بسیار مؤثرھر دو این واکسن
 خطر ھستند.بی

 

 چھ کسی باید واکسن را دریافت کند؟

توانند واکسن مدرنا را سال بھ باال می 18توانند واکسن فایزر بیونتک را دریافت کنند، و افراد سال بھ باال می 16افراد 
 دریافت کنند.

 

 توانم واکسن را دریافت کنم؟میکجا 

Maine برد. در حال حاضر در مرحلۀ اول ھستیم. در این مرحلھ، ای برای دریافت واکسن بھره میاز یک شیوۀ مرحلھ
 شوند.سال واکسینھ می 70کنند، و افراد باالی ھا زندگی میکادر درمان، مسئوالن اورژانس، و کسانی کھ در آسایشگاه

 شوند.سالھ و بزرگساالنی کھ شرایط سالمتشان پرخطر است در مرحلۀ بعد واکسینھ می 69تا  65افراد 
 در دسترس عموم قرار بگیرد. 2021واکسن ممکن است در تابستان 

 

 شود؟چگونھ واکسن ارائھ می

بیونتک، دوزھا با باشد. در مورد واکسن فایزر شود و در دوز میھر دو واکسن بھ روش تزریق عضالنی بھ شما زده می
 شوند.برای واکسن مدرنا، دوزھا بھ فاصلۀ یک ماه تزریق می شود.فاصلۀ دو ھفتۀ تزریق می

 بیشتر بدانید؟ 19-خواھید در مورد واکسن کوویدمی
سؤاالت خود را بھ این آدرس ایمیل کنید 
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 قبل از اینکھ واکسن بزنم باید بھ مسئول تزریق واکسن چھ بگویم؟

 کھ دارید با مسئول تزریق واکسن صحبت کنید و چنانچھ:ھر گونھ بیماری شما باید در مورد 
 آلرژی دارید •
 تب دارید •
 کنید کنندۀ خون استفاده میاختالالت خونی دارید یا داروی رقیق •
 گذاردتان اثر میکنید کھ بر سیستم ایمنینقص سیستم ایمنی دارید یا داروھایی دریافت می •
 باردار ھستید یا قصد بارداری دارید •
 دھیدبچھ شیر می •
 ایددیگری را دریافت کرده 19-واکسن کووید •

 

 دارد؟ در صورتی کھ این عوارض را داشتم باید چھ کار کنم؟آیا عوارض 

رود. ممکن است عوارض خفیف واکسن در شما بروز کند. این یک واکنش نرمال است و ظرف چند روز از بین می
(درد عضالنی، سردرد، و لرز) باشد و بھ احتمال زیاد بعد از دوز دوم بروز  19-ممکن است شبیھ عالئم کووید عوارض

 احتمال بروز عالئم شدید بسیار اندک است.  کند.می

 

 توانم واکسن را دریافت کنم؟چنانچھ باردار یا شیرده باشم می

 ھای خود با پزشک و ارائھ دھندۀ خدمات سالمت صحبت کنید. باید در مورد گزینھ

 

 ام، ایا ھنوز ھم باید واکسن دریافت کنم؟را قبالً گرفتھ 19-من کووید

در شما برطرف  19-شود کھ واکسن بزنید. ھر زمان کھ بیماری کوویدرا گرفتھ باشید، توصیھ می 19-ھم کووید حتی اگر
 توانید واکسن را دریافت کنید.شد، می

 

شما باید ھر دغدغھ یا شرایطی  خطر است؟ای دارم، آیا واکسن برای من بیمن یک بیماری زمینھ
کھ دارید را با پزشک یا ارائھ دھنده خدمات سالمت در میان بگذارید تا بفھمید کھ آیا واکسن برای شما مناسب است یا 

 خیر.

 

 کند؟مبتال می 19-آیا واکسن من را بھ کووید

 کند.مبتال نمی 19-خیر، واکسن شما را بھ کووید

 بیشتر بدانید؟ 19-کووید خواھید در مورد واکسنمی
سؤاالت خود را بھ این آدرس ایمیل کنید 
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 محتوای واکسن چیست؟

 توانید لیست محتویات را در اینجا پیدا کنید:تخم، نگھدارنده، یا التکس ھستند. می فاقدھر دو واکسن 
 https://www.fda.gov/media/144414/downloadواکسن فایزر بیونتک:  •
 https://www.fda.gov/media/144638/downloadواکسن مدرنا:  •

 

 واکسن باید از یک تولیدکننده باشد؟آیا ھر دو دوز 

 ھر دوز را از یکی از آنھا بگیرید.توانید نمیاز یک تولیدکننده باشد (فایزر یا مدرنا). شما بایدبلھ. دوز اول و دوم واکسن 

 

بعد از اینکھ دو دوز را دریافت کردم، آیا الزم است کھ ھمچنان ماسک بزنم و فاصلۀ 
 اجتماعی را رعایت کنم؟

بلھ، حتی اگر واکسینھ شده باشید باید ھمچنان ماسک بزنید و از تماس نزدیک با دیگران اجتناب کنید. ھنوز برای 
Maine CDC توسط افراد وجود ندارد. 19-ھای مراقبتی کوویداطالعات کافی در مورد عدم لزوم رعایت پروتکل 

 
 
 
 
 
 
 

بیشتر  19-خواھید در مورد واکسن کوویدمی
 بدانید؟

سؤاالت خود را بھ این آدرس ایمیل کنید 
C19vaccine.MECDC@maine.gov 
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