
 

 
 

 

 

 

 

 است؟ مصئون واکسن این آیا

 مصئون و موثر هستند.  19-های کویدواکسن •

ن واکسن عوارض جانبی داشته باشید، اما این  مبتال کنند.  19-توانند شما را به کویدها نیماین واکسن • ممکن است بعد از گرفت 
 عوارض عادی هستند. 

ها شدیدترین تفتیش مصئونیب  در اند، و این واکسنرا دریافت نموده 19-های کویدها نفر در ایاالت متحده واکسنملیون •
ی نموده  اند. تاری    خ ایاالت متحده را سپر

مصئونیت برای واکسن یک اولویت اول است،  مصئون است و هم موثر. سال و باالتر هم  12در اطفال با سن  19-واکسن کوید •
 بر بنیاد نتایج ِتست کلینییک مصئون است.  FDAو تایید 

ن درباره مصئونیت و اهمیت دریافت واکسن کوید • انجام دادن  برای اطفال خود را برریس نمایند.  19-والدین باید معلومات مطمت 
 را درک کنید.  باورهای غلط متداول درباره این واکسن کنداین تحقیق به شما کمک یم

 

 کنم؟ دریافت را واکسن یک توانممی کجا ساکرامنتو در

های ها، دواخانههای صیح و شفاخانههای مختلف زیادی مراجعه نمایید از قبیل کلینیکتوانید به مکاندر ساکرامنتو، شما یم •
، ایالت CVS، Rite Aid، Walgreens، Walmart، Cal Expo، Cal NorthState ،(Safeway Pharmacies)وی یفس

.  Cal Expo، McClellan Park ،(Sacramento State)ساکرامنتو  ه مراکز جامعه کوچکپ   و غپر

 

 کند؟ دریافت را واکسن یک تواندمی کسی چی

  ،وع از هفته جاری ند.  19-توانند یک واکسن کویدیم سال یا باالتر 12مه اشخاص با سن با شر ها در رود واکسنانتظار یم را بگپر
 سال تایید شوند.  12تر از اواخر امسال برای اطفال پایان

  ورت است.  18برای جوانان با سن کمپ  از  سال به رضایت والدین ضن

 سال الزم است واکسن  18تر از جوانان پایانPfizer ند ( برای Johnson & Johnsonو  Modernaبرند دیگر ) دو  . را بگیر
 اند. سال تایید نشده 18تر از اشخاص پایان

 

 دارم؟ ضرورت قبلی وقت به واکسن دریافت برای آیا

کنند وقت قبیل پالن شده داشته باشید اما بسیاری در حال حاضن مراجعات حضوری بدون ها از شما درخواست یمبعضن از مکان •
 پذیرند. یم وقت قبیل را 

 توانید یک وقت قبیل آنالین را دریافت کنیدیم  https://myturn.ca.gov/یا http://bit.ly/SacCountyVaccine در آدرس ذیل  •

 پذیرند. های قبیل تلیفونن را یمهای زیادی وقتمکان •

ورت داشتید یم •  ( به تماس شوید. 916) 529-4519یا  211توانید با اگر برای دریافت یک وقت قبیل به کمک ضن

 

 بیاورم؟ خود با باید را چیزها کدام واکسن وقت در

 هویب  با نام و تاری    خ تولد، در صورت موجود بودن.  •
ٔ
 هر نوع فورمه

ورت نیست.  •  به تابعیت ایاالت متحده یا اقامت قانونن ضن

ورت نیست.  •  هستند.  رایگانها تمام واکنس بیمه ضن

 

 چیست؟ 19-کوید مقابل در اطفال نمودن واکسن فواید

 فواید واکسن نمودن اطفال عبارت است از:  بسیار موثر است.  19-در حفظ اشخاص از ابتالء به کوید 19-واکسن کوید

  :  امکان  19-که اطفال کمپ  احتمال دارد در اثر کویدباوجودی حفاظت از اطفال در مقابل مریضی
ً
مریض شوند، اما تافعال

ات دراز مدت کوید مریض شدن آنها وجود دارد.   شناخته شده نیست.  19-تاثپر
ً
باعث  19-در بعضن اشخاص، کوید در اطفال تافعال

، مشکل در تنفس، درد مفاصل و حب  عالیم ماندگار شده است
ی

 و اضطراب.  ، بشمول خستیک
ی

همچنان با مواردی از یک  19-کوید افرسدگ
 جدی معروف به 

ً
 مرتبط دانسته شده است.  (C-MISسندرم التهانی چند سیستیم در اطفال )عارضه نادر، احتماال

  

ها   19-های کویدها باید درباره واکسنفامیل ی کدام چیر
 را بدانند

http://bit.ly/SacCountyVaccine


 

 

  :ی است و ما این وایرس بسیار مرس  دهند. شوند و این وایرس را به دیگران انتقال یممبتال یم 19-اطفال به کوید حفاظت از جامعه
ورت داریم.   انتشار آن به سطح باالنی از مصئونیت ضن

ن % از نفوس 24سال در حدود  18تر از اطفال پایان برای متوقف ساخت 
این بخصوص برای حفاظت از  جهت حفاظت از تمام جامعه خود، ما باید اطفال را مصئون سازیم.  دهند. ساکرامنتو را تشکیل یم

ن شوید که  اگر کدام شخض در فامیل اشخایص در خطر باال اهمیت دارد.  شما دارای یک سیستم دفایع ضعیف است، باید مطمت 
 همه اشخاص در اطراف او مصئون شوند. 

 ن انتشار کوید : 19-های کویدوقایه از گونه ن گونه 19-متوقف ساخت  ن بسیار اهمیت دارد. های جدید از ر برای متوقف ساخت   شد یافت 

ی دارد که به یک سویه عفونن  تر تر یا خطرناکهر چه این وایرس بیشپ  از یک شخص به شخص دیگر منترسر شود، چانس بیشپ 
 تغیپر کند. 

  :های توانند یک قدم به پروگرامدرنهایت، با واکسن نمودن اطفال و کاهش دادن شیوع، جوامع یم ارتقاء صحت برای اطفال
این برای صحت جسمانن و روانن اطفال   برای اطفال نزدیک شوند.  های فوق پروگراممنظم مکتب، ورزش، تاری    خ بازی و فعالیت

 اند، مهم است. ها را ظرف سال گذشته از دست دادهکه این فرصت

 

 دارد؟ جانبی عوارض اطفال در 19-کوید واکسن آیا

 راپور شده در کاهالن را داشته باشند، بشمول:  19-اطفال ممکن است بعضن از همان عوارض جانبی واکسن کوید 

o لرزه 

o تب 

o شدردی 

o درد عضله 

o حالت تهوع 

o  
ی

 خستیک

o درد در دست نزدیک به محل تزریق 

 تر باشند و نشانه این هستند که بدن شما در حال ایجاد حفاظت اولاین عوارض جانبی ممکن است بعد از دوز دوم متد
 ظرف  است. 

ً
ن یم 1-2عوارض جانبی معموال  روند. بعد از واکسیناسیون از بتر

 

 بگیرد؟ واکسن باید هم باز است داشته 19-کوید قبلا  من فامیل در که کسی آیا

 ،ید. روزه خود یم 10بعد از اتمام دوره ایزوله سازی  بیل  توانید واکسن را بگپر

 ن به نظر یمبهبودی یافته 19-که اشخایص که از کویددرحایل  اند چنتر
ً
رسند نویع مصئونیت را نسبت به این وایرس دارند، ما تافعال

 یم –دانیم این مصئونیت تا کدام اندازه قوی است نیم
 
 در تمام ا ماند. یا تا چر وقت باق

ً
العمل شخاص عکسواکسن تقریبا

 کند. بادی ایجاد یمانب  

 ی از طبیعت دارد. معلومات نشان یم  دهند که واکسن از نظر ایجاد مصئونیت عملکرد بهپ 

 ان دانیم واکسنیم ن  شما از ابتالء به کوید95ها به مپر
ٔ
 موثر هستند.  19-% در وقایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


