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 پرسش های متداول درباره 
واکسن های کووید-19

عوارض جانبی واکسن های کووید-19 چیست؟
افراد معموالً پس از دریافت واکسن، عالئم یا عوارض جانبی خفیف تا متوسطی را 

خواهند داشت. عالئم خفیف یا متوسط شامل مواردی مانند تب یا قرمزی اطراف 

محل تزریق است. چنانچه چند روز پس از دریافت واکسن، دچار عالئم خفیف تا 

متوسط شدید، معموالً دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. این بدان معنی است که 

بدن شما برای ایجاد پاسخ ایمنی شروع به کار کرده و در حال یادگیری برای مقابله و 

مبارزه با بیماری است.

آیا برای دریافت واکسن باید شهروند آمریکا یا مقیم آمریکا 

باشم یا ویزا داشته باشم؟
خیر، وضعیت مهاجرتی تان شما را از واکسیناسیون باز نمی دارد. اطالعات شخصی شما 

محرمانه است و بر اساس قانون محافظت می شود. اگر هم اکنون در دسته بندی یکی از 

گروه های پرخطر قرار دارید که واکسینه می شوند، برای کسب اطالعات بیشتر، با کارفرمای خود 

یا اداره بهداشت محلی خود تماس بگیرید. ممکن است الزم باشد مدرکی مانند نشان کاری 

خود را نشان دهید که ثابت کنید در حال حاضر در آنجا کار می کنید.

هزینه واکسن کووید-19 چقدر است؟
دوزهای واکسن کووید-19 که با دالرهای مالیات دهندگان ایاالت متحده خریداری شدند، بدون 

هیچ هزینه ای در اختیار همه قرار می گیرد. اگر بیمه هستید، ارائه دهندگان واکسن ممکن است 

هزینه انجام واکسیناسیون بابت ارائه یا تزریق واکسن را از بیمه دریافت کنند. اما هیچکس نباید 

به خاطر عدم توانایی مالی برای پرداخت هزینه واکسیناسیون، از دریافت واکسن محروم شود.
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آیا برای تزریق واکسن به یک مدرک شناسایی نیاز دارم؟
برخی از ارائه دهندگان واکسن فقط از شما می خواهند که تأییدیه ایمیلی را نشان دهید 

که پس از ثبت نام، جهت قرار مالقات برای دریافت واکسن خود دریافت کرده اید، 

اما ممکن است ارائه دهندگان دیگر از شما بخواهند که در قرار مالقات خود یک مدرک 

شناسایی عکس دار نشان دهید.

از اطالعات شخصی شما فقط برای 2 مورد استفاده می کنیم: 

 1     جهت کسب اطمینان از اینکه از سن کافی برای دریافت واکسن برخوردار هستید.

 2       جهت کسب اطمینان از اینکه شخص درست را واکسینه می کنیم. باید اطمینان 

حاصل کنیم که نام فردی که واکسینه شده با نام مندرج در قرار مالقات تعیین شده 

مطابقت دارد. چند هفته پس از اولین واکسن به دوز دوم واکسن نیاز دارید. تمام 

مدارک باید مطابقت داشته باشند تا اطمینان حاصل کنیم که زمان دریافت دوز 

دوم خود مشکلی پیش نمی آید.

 

اطالعات شما را در اختیار مقامات انتظامی یا مهاجرت نمی گذاریم.

می توانید از انواع مدارک شناسایی عکس دار برای ارائه به اکثر ارائه دهندگان واکسن 

استفاده نمایید. آنها فقط به یک مدرک شناسایی نیاز دارند که دارای عکس، نام و تاریخ 

تولد شما باشد. چنانچه مدرک شناسایی شما فاقد نشانی باشد، ممکن است نیاز باشد 

برای اثبات اینکه در این کانتی زندگی می کنید مدرک متفاوت دیگری مانند قبض گاز 

یا آب و برق ارائه دهید. اگر سوالی دارید با اداره بهداشت محلی یا ارائه دهنده واکسن 

مشورت کنید.

چنانچه توسط کارفرمای خود واکسینه می شوید، ممکن است مجبور باشید مدرکی 

مانند نشان کاری خود را برای اثبات اینکه در حال حاضر در آن محل مشغول به کار 

هستید، ارائه دهید.

Sunshine, UT 90000

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد کووید-19، واکسنهای کووید-19 و زمان و مکان 

واکسیناسیون خود به سایت https://coronavirus.utah.gov/مراجعه نمایید. 

جهت کسب آخرین اطالعات در رابطه با نشر اطالعات جدید در مورد واکسن، می توانید 

وارد سایت شوید و ثبت نام کنید.

در صورت داشتنw سوالی در مورد کووید-19 یا واکسن ها، با خط کووید-19 به شماره 

تلفن 7878-273-385 تماس بگیرید. این خط تماس دارای متخصصانی دلسوز در حوزه 

سالمت است که می توانند به شما در ارائه پاسخ پرسش هایتان و یافتن منابعی در 

نزدیکی شما کمک کنند. این خط تماس به صورت 24 ساعته، 7  روز هفته و به بیش از 

100 زبان در دسترس است.

https://coronavirus.utah.gov/
https://coronavirus.utah.gov/

