از این که برای سالم و ایمن نگاه داشتن خود،
خانواده و جامعهتان واکسن کووید- 19را دریافت
کردید ،از شما سپاسگزاریم.
 2هفته بعد از دریافت دوز نهایی واکسن کووید- ،19در برابر این ویروس ایمن یا

محافظتشده تلقی میشوید .با این حال ،اگر قبل از این که فرصت دریافت دوز آخر

واکسن را پیدا کنید ،یا قبل از این که بدنتان به طور کامل ایمنی ایجاد کند ،در معرض

ویروس قرار گرفتید ،باز هم ممکن است بیمار شوید.
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ﻫﻔﺘﻪ

ﺑﻌﺪ از دوز ﻧﻬﺎﯾﯽ

تا زمانی که افراد بیشتری امکان واکسیناسیون را پیدا کنند،
همچنان باید ماسک بزنید و اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از
شیوع ویروس کووید- 19انجام دهید.
همه واکسنهای کووید- 19که تاییدیه  FDAرا دارند ،ایمن و در محافظت از شما در برابر

ویروس موثر هستند .آنها از شما در برابر بیمار شدن ،نیاز به بستری شدن و مرگ بابت

کووید- 19محافظت میکنند .مطالعات اخیر 1نشان میدهد که واکسنها میتوانند از انتقال

ویروس به سایر افراد جلوگیری کنند و علیه گونههای جدید ویروس که تا کنون شناسایی
شدهاند ،عمل میکنند.

تا زمانی که متخصصین حوزه پزشکی در شرایط زندگی واقعی بفهمند که هنوز هم میتوانید پس از واکسینه شدن ،ویروس را به

دیگران منتقل کنید یا خیر ،مهم است که همچنان از همه ابزارهای موجود برای توقف همهگیری استفاده کنیم :هر وقت که در

نزدیکی افرادی هستید که با شما زندگی نمیکنند ماسک بزنید ،فاصله  6فوتی ( 2متری) خود با دیگران را حفظ کنید ،به طور مرتب
دستهای خود را بشویید و وقتی بیمار هستید ،در خانه بمانید .با واکسیناسیون بیشتر افراد ،زندگی میتواند به حالت عادی
خود برگردد.

گونههای کووید-19

گونههای آینده کووید-( 19که گاهی سویه نامیده میشوند) ممکن است از گونههای

قبلی کووید- 19شدت سرایت بیشتری داشته باشند .بنابراین اکنون بیشتر از همیشه،

 6ﻓﻮت
 2ﻣﺘﺮ

ساکنین یوتا باید ماسک بزنند ،فاصله اجتماعی را رعایت کنند و از گردهماییهای بزرگ
دوری کنند.
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واکسیناسیون کووید- 19چه تاثیری بر دستورالعملهای قرنطینه و جداسازی دارد؟

اگر بیش از  2هفته از تزریق آخرین دوز واکسن میگذرد ،مجبور نیستید خود را قرنطینه کنید ،حتی اگر در کنار کسی قرار بگیرید که جواب

آزمایش وی مثبت شده باشد .با این حال ،حتی در صورت دریافت واکسن کووید- ،19در برخی شرایط شاید الزم باشد خود را قرنطینه کنید.

در صورت مشاهده عالئم کووید- 19چه باید کرد:
اگر عالئم کووید- 19را دارید و:
هنوز واکسینه نشدهاید

کامل واکسینه نشدهاید
(فقط  1دوز از یک واکسن  2دوزه ،مثل فایزر و مدرنا را دریافت کردهاید)

خود را قرنطینه کنید و فورا ً تست دهید.

خود را قرنطینه کنید و فورا ً تست دهید.

اگر کامل واکسینه شدهاید و دارای عالئم کووید- 19هستید:
(هر  2دوز واکسن فایزر یا مدرنا یا  1دوز واکسن جانسون و جانسون را دریافت کردهاید)
اگر هنوز  2هفته از زمان واکسیناسیونتان نگذشته باشد

اگر حداقل  2هفته از زمان واکسیناسیونتان گذشته باشد

خود را قرنطینه کنید و فورا ً تست دهید.

خود را قرنطینه کنید و با پزشک خود یا ارائهدهنده خدمات درمانی
مراقبتی خود تماس بگیرید .این احتمال وجود دارد که چیزی غیر
از کووید- 19باعث بروز این عالئم در شما شده باشد .با این حال،
ممکن است پزشکتان از شما بخواهد که تست کووید- 19را انجام
دهید .واکسنهای کووید- 19تداخلی در صحت آزمایش ندارند.

در صورت قرار گرفتن در معرض کسی که آزمایش وی مثبت شده است ،باید چه اقدامی کرد:
چنانچه دوز آخر واکسن را دریافت نکردهاید و در معرض کسی قرار گرفتهاید که آزمایش وی مثبت شده است:
هنوز واکسینه نشدهاید

کامل واکسینه نشدهاید
(فقط  1دوز از یک واکسن  2دوزه ،مثل فایزر و مدرنا را دریافت کردهاید)

خود را قرنطینه کنید و تست کووید- 19را انجام دهید.

خود را قرنطینه کنید و تست کووید- 19را انجام دهید.

چنانچه دوز آخر واکسن را دریافت کردهاید و در معرض کسی قرار گرفتهاید که آزمایش وی مثبت شده است:
(هر  2دوز واکسن فایزر یا مدرنا یا  1دوز واکسن جانسون و جانسون را دریافت کردهاید)
اگر هنوز  2هفته از زمان واکسیناسیونتان نگذشته باشد

اگر حداقل  2هفته از زمان واکسیناسیونتان گذشته باشد

خود را قرنطینه کنید و تست کووید- 19را انجام دهید.

نیازی نیست خود را قرنطینه کنید .با این حال ،چنانچه پس از
قرارگیری در معرض فرد مبتال ،عالئم کووید- 19را در خود مشاهده
کردید (که امری نادر است) ،با پزشک یا ارائهدهنده خدمات درمانی
مراقبتی خود تماس بگیرید .شما باید تست کووید- 19بدهید.
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