
وقتی کامًال واکسینه شدید:

می توانید با کسی که در معرض خطر کمی قرار دارد 

و هنوز واکسینه نشده است بدون زدن ماسک یا 

فاصله گیری اجتماعی مالقات کنید.

می توانید بدون نگرانی درباره انتقال بیماری به 

دیگران،  سایر افراد واکسینه شده را در فضای 

سرپوشیده مالقات کنید و در تماس نزدیک با آنها 

باشید.

اگر در معرض شخص مبتال به کووید19- قرار بگیرید، مجبور نیستید 

قرنطینه شوید یا آزمایش دهید، مگر این که بعد از تماس با وی، دچار 

عالئم شوید (که نادر است).

راهنمای ویژه افرادی که کامالً 
واکسینه شده اند

 

واکسن های دو دوزی: 2 هفته پس از تزریق دوز دوم (برای این که کامالً بدنتان ایمن شود، باید هر دو دوز را تزریق کنید).

واکسن های تک دوزی: 2 هفته پس از تزریق واکسن (برای این که کامالً بدنتان ایمن شود، فقط باید یک واکسن را تزریق کنید).

2 هفته پس از دریافت آخرین دوز واکسن کووید-19، کامالً واکسینه شده تلقی می شوید.

برای حفاظت از دیگران تا زمانی که افراد بیشتری فرصت دریافت واکسن را پیدا کنند، ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که 

هنوز مجبور باشید در آن احتیاط کنید.



برای حفاظت از دیگران تا زمانی که افراد بیشتری فرصت دریافت واکسن را پیدا کنند:

از جمعیت های شلوغ و تجمع های بزرگ اجتناب کنید. اگر در 

میان افراد زیادی هستید، ماسک بزنید و فاصله اجتماعی را 

رعایت کنید.

هر گونه اقدامات احتیاطی را که کسب و کارها و کارفرمایان از شما 

درخواست دارند، رعایت کنید. آنها ممکن است کارکنان یا مشتریانی 

داشته باشند که هنوز واکسینه نشده اند یا در معرض خطر باالی ابتال 

به نوع شدید بیماری قرار داشته باشند.

وقتی نزدیک کسی هستید که هنوز واکسینه نشده و در معرض خطر باالی 

ابتال به نوع شدید بیماری قرار دارد یا با کسی زندگی می کند که در معرض 

خطر باالیی قرار دارد، ماسک بزنید و فاصله اجتماعی را رعایت کنید.

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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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html  (مرکز کنترل بیماری ها) CDC برگرفته از راهنمای

در صورت مسافرت، هر گونه الزامات مکانی را که به آن 

سفر می کنید رعایت کنید.

تا زمانی که افراد بیشتری فرصت واکسینه شدن را پیدا کنند، 

در اماکن عمومی ماسک بزنید و فاصله اجتماعی را رعایت کنید.

واکسن های کووید-19 در پیشگیری از بیماری شدید، بستری شدن و مرگ ناشی 

از ابتال به ویروس، موثر هستند. در موارد نادری که دچار عالئم کووید-19 شدید، 

باید آزمایش بدهید.
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