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 بدانید  ۱۹-نکاتی که باید درباره واکسیناسیون کووید

 

  ۱۹-اولویت اصلی است. ثابت شده است که واکسن کووید ۱۹-های کوویدایمنی واکسن 

  ایمن و موثر است.

های مختلف داوطلبانی از گروهها انجام شده است. در طی این مراحل، در ایاالت متحده، اقدامات زیادی برای اطمینان از ایمن و موثر بودن واکسن

های بالینی شرکت کردند تا از ایمن بودن واکسن برای جوامع مختلف اطمینان حاصل شود. قبل از واکسیناسیون، نژادی، قومی و سنی در کارآزمایی 

شود. شت عمومی بررسی میها به طور مستقل توسط دانشمندان، متخصصان علم پزشکی و متخصصان بهداهای حاصل از آزمایشاطالعات و داده

" یک V-safe" ایجاد کرده است. ۱۹-های کووید( ابزار جدیدی برای شناسایی سریع هرگونه مشکل ایمنی با واکسنCDCمرکز کنترل بیماری )

 شود.به افراد ارائه می  ،۱۹-های هوشمند است. این برنامه هنگام دریافت واکسن کوویدکننده سالمتی جدید پس از واکسیناسیون مبتنی بر تلفنبررسی 

 

 کند. دو دوز از واکسن الزم است.محافظت می ۱۹-از شما در برابر ابتال به کووید ۱۹-واکسیناسیون کووید

که در حال حاضر در دسترس است نیاز دارید تا از باالترین حد محافظت این واکسن در برابر این بیماری جدی  ۱۹-شما به دو دوز از واکسن کووید

 برخوردار شوید. 

 

 یابد. های آینده عرضه آن افزایش میها و ماهدر ایاالت متحده وجود دارد اما در هفته ۱۹-در حال حاضر میزان محدودی از واکسن کووید

واکسن به طور خواهند بود. هنگامی که  ۱۹-به محض اینکه مقدار کافی و زیادی از واکسن در دسترس باشد، همه قادر به واکسیناسیون علیه کووید

 گسترده در دسترس باشد، چندین هزار ارائه دهنده واکسن وجود خواهد داشت. 

ی از کووید- فایزر ۱۹- هایی را برای استفاده از واکسن کوویدتوصیه ACIP،  ۲۰۲۰دسامبر سال  ۱۳در  •  اعالم کرد.  ۱۹- بیوتک برای پیشگبر

ی از کووید ۱۹- استفاده از واکسن کوویدهایی را برای توصیه ACIP،  ۲۰۲۰دسامبر سال  ۲۰در  •  اعالم کرد.  ۱۹- مدرنا برای پیشگبر

  

 شود.نمی ۱۹-عدم توانایی در پرداخت، وضعیت مهاجرتی یا نداشتن بیمه مانع از واکسیناسیون شما علیه کووید

شود. ارائه دهندگان واکسیناسیون ممکن  افراد ارائه می دوزهای واکسن بدون هزینه و بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرتی یا داشتن و نداشتن بیمه به 

توانند این هزینه را از شرکت بیمه دولتی یا خصوصی بیمار دریافت تزریق واکسن باشند. ارائه دهندگان واکسیناسیون می است مجاز به دریافت هزینه 

 کنند.

 

ید. عوارض نشان دهنده این است که بدن شما در حال ایجاد محافظت ، ممکن است دچار عوارض جانبی شایعی شو۱۹-بعد از واکسیناسیون کووید

 است. 

نجام عوارض جانبی نشان دهنده اثرگذاری واکسن است. ممکن است عوارض جانبی مانند عالئم آنفوالنزا باشد و حتی ممکن است بر توانایی شما در ا 

 وند. های روزمره تأثیر بگذارد، اما باید طی چند روز از بین برفعالیت

 

ید یا از وب سایت آن دیدن کنید:   • ن وقت مالقات، با اداره بهداشت محیل خود تماس بگیر برای مشاهده موجودیت واکسن یا برای تعییر

distribution/#lhd-https://coronavirus.utah.gov/vaccine . 

نامه واکسن ایالت یوتا عضو شوید تا ایمیل  •  های مستقیم دارای اطالعات  در خیر

فت واکسن را دریافت کنید:  پیش زمینه و آخرین اطالعات مربوط به مکان و زمان دریا

https://coronavirus.utah.gov/vacunas/#subscribe 

 https://coronavirus.utah.gov/vaccineبرای اطالعات بیشیر به آدرس زیر مراجعه کنید:  •
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