Persian
07/2021

هم اکنون گروه سنی  12سال به باال برای
دریافت واکسن کووید 19-واجد شرایط هستند
از کودکان خود محافظت کنید و به پایان بخشیدن به این همهگیری کمک کنید
تزریق واکسن کووید 19-فایزر اکنون برای افراد  12سال به باال مجاز است .کارآزماییهای بالینی نشان میدهد که این واکسن در جلوگیری از ابتال به

کووید 19-در این گروه سنی بسیار مؤثر است .در حقیقت ،هیچ یک از شرکتکنندگان در کارآزمایی بالینی که واکسن دریافت کردند ،هرگز تا به حال به

کووید 19-مبتال نشدند.

ممکن است درباره تزریق واکسن کووید 19-برای فرزندان خود سؤاالتی داشته باشید .درصورت داشتن هرگونه سؤالی درباره واکسنهای کووید 19-با پزشک
خود صحبت کنید.

حقایقی درباره واکسن:
بروز عوارض جانبی پس
از واکسیناسیون طبیعی
است.

واکسنهای کووید 19-ایمن
هستند حتی با وجود این که به
سرعت تولید شدند.
باال بودن سرعت روند تولید واکسن در نتیجه حذف مراحل تشریفات
اضافی و افراطی اداری بود ،نه حذف زوایا یا دور زدن هرگونه

اقدامات احتیاطی ایمنی .دانشمندان در سراسر جهان بیش از یک

دهه است که روی این فناوری کار میکنند .به همین دلیل امکان
ساخت سریع واکسن ایمن و مؤثر وجود داشت.

افراد معموال ً پس از دریافت واکسن ،عالئم یا عوارض جانبی خفیف

تا متوسطی را خواهند داشت .این بدان معنی است که واکسن عمل

میکند و بدن شما شروع به ایجاد پاسخ ایمنی میکند و مبارزه در
برابر این ویروس را میآموزد.

بروز عوارض جانبی جدی پس از واکسیناسیون بسیار نادر
است.

واکسنهای کووید،19-
بیماری کووید 19-را به شما
منتقل نمیکنند.
واکسنهای کووید 19-هیچ بخشی از ویروس را شامل

نمیشوند ،بنابراین باعث ایجاد بیماری کووید 19-در شما

نمیشوند .هیچ ویروسی از واکسنها خارج نمیشود زیرا واکسن
یک ویروس زنده نیست .واکسن از شما در برابر کووید19-

محافظت میکند ،باعث نمیشود ویروس را منتشر کنید.

واکسنهای کووید 19-هیچ
ارتباطی با ناباروری یا سقط
جنین ندارند.
مطلقا ً هیچ دادهای نشان نمیدهد که هر یک از واکسنهای کووید19-
باعث ناباروری یا سقط جنین میشود .همچنین از نظر بیولوژیکی

ممکن نیست که میخ کوچک روی پروتئین میخی بتواند پوشش رحم
را سوراخ کند و باعث خونریزی شود .واکسنهای  mRNAبا DNA

شما ارتباط برقرار نمیکنند یا تغییرات ژنتیکی ایجاد نمیکنند زیرا

 mRNAوارد هسته سلول ،جایی که  DNAما در آن نگهداری میشود،

نمیشود.

برای یافتن واکسن در نزدیکی خود ،به وبسایت  coronavirus.utah.gov/vaccineمراجعه کنید.

جهت کسب اطالعات بیشتر ،با پزشک خود صحبت کنید یا به سایت  Coronavirus.Utah.gov/Vaccineمراجعه نمایید.
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