
بعد ازینکه بگونه کامل واکسین دریافت نمودید:

میتوانید با کسی که در پائین ترین خطر قرار داشته 

و تاهنوز واکسین دریافت ننموده، بدون استفاده از 

ماسک یا فاصله فزیکی مالقات کنید.

میتوانید در داخل محوطه و در تماس نزدیک با 

کسانیکه واکسین دریافت نموده اند، بدون تشویش 

درباره مصاب شدن به مرض مالقات کنید.

درصورتیکه با شخصی مصاب به کووید-19 نزدیک بوده اید نیاز به 

قرنطینه یا آزمایش طبی ندارید، الی زمانیکه بعد از تماس عالیم مرض 

را در خود مشاهده نمائید (که چنین واقعه نادر میباشد).

رهنمود برای اشخاصی که بگونه  

کامل واکسین اخذ نموده اند

شما 2 هفته بعد از دوز اخیر واکسین کووید-19 منحیث شخص واکسین شده کامل محسوب میشوید.

واکسین های دو-دوزه: 2 هفته بعد از تزریق (هر دو واکسین نیاز به محافظت کامل دارد).

واکسین یک-دوزه: 2 هفته بعد از تزریق (یک واکسین شما باید کامالً محافظت شود).

بخاطر محافظت از دیگران الی زمانیکه مردم بیشتر بخاطر دریافت واکسین شانس داشته باشند، شما نیاز دارید تا در 

بعضی مواقع موارد احتیاط را رعایت نمائید.



محافظت از دیگران تا زمانیکه مردم بیشتر واکسین اخذ نمایند:

CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html تطابق با رهنمود

ماسک بپوشید و زمانیکه در نزدیکی کسی که تاهنوز واکسین 

دریافت ننموده و در معرض خطر جدی مرض قرار دارد یا با 

کسی که در معرض خطر جدی قرار دارد زنده گی میکند قرار 

داشته باشید فاصله فزیکی را مراعت کنید.

از ازدحام زیاد و اجتماعات خودداری کنید. اگر در 

میان مردم زیادی قرار میداشته باشید، ماسک 

بپوشید و فاصله فزیکی را تا حد امکان مراعات 

نمائید.

هرگونه موارد احتیاطی که مشاغل و کارفرمایان از شما 

میخواهند را پیروی کنید. ممکن آنها دارای کارمندان و 

مشتریانی باشند که تاهنوز واکسین دریافت ننموده، یا در 

معرض خطر جدی مرض قرار دارند.

To protect yourself and others, please use 
our takeout or delivery services instead of 
dining in if you have symptoms of COVID-19 
or are a person at high-risk. Thank you.

People at high-risk include: those 65 years and older, those who live in senior living facilities, those of any age with underlying 
medical conditions, such as chronic lung disease, asthma, heart conditions, severe obesity, chronic kidney disease, liver disease, or are 
immunocompromised (undergoing cancer treatment, have had a bone marrow or organ transplant, have immune deficiencies, people 
living with HIV or AIDS, those who smoke, and those who have used medicines for long periods of time, such as corticosteroids or 
other medicines known to weaken the immune system). 
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درصورتیکه سفر میکنید، لزومیات موقعیتی که در 

آن سفر میکنید را پیروی کنید.

ماسک بپوشید و در محالت عامه فاصله فزیکی را مراعت 

کنید تا زمانیکه مردم بیشتر شانس دریافت واکسین را 

پیدا کنند.

واکسین های کووید-19 در جلوگیری از مرض جدی، 

بستری شدن، و مرگ ناشی از ویروس مؤثر واقع میشود. 

اگر در مواقع نادر عالیم کووید-19 را مشاهده میکنید، نیاز 

به آزمایش دارید.
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