
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آیا این واکسن ایمن است؟
 ایمن و مؤثر هستند.  ۱۹-های کوویدواکسن •
شوند. ممکن است بعد از واکسیناسیون عوارض جانبی داشته باشید اما این امر  ۱۹-توانند باعث ابتالی شما به کوویدها نیماین واکسن •

 طبییع است. 
 ها تحت شدیدترین نظارت ایمبی در تاری    خ ایاالت اند و این واکسنرا دریافت کرده ۱۹-های کوویدها نفر در ایاالت متحده واکسنمیلیون •

 اند. متحده بوده

، هم ایمن و هم مؤثر است.  12در کودکان  ۱۹-واکسن کووید • بر اساس  FDAایمبی اولویت اول برای واکسن است و تأییدیه ساله و بزرگتر
 نتایج ایمن کارآزمایی بالیبی است. 

تواند به ا برریس کنند. انجام این جستجو یمبرای فرزندان خود ر  ۱۹-والدین باید اطالعات موثق درباره ایمبی و اهمیت دریافت واکسن کووید •
 کمک کند.   شایعات رایج درباره این واکسنشما در درک 

 
 توانم واکسن دریافت کنم؟در ساکرامنتو در کجا می

 ،CVS ،Rite Aidها، ، داروخانهSafewayها، های درمایی و بیمارستانهای مختلف بسیاری همچون کلینیکتوانید به مکاندر ساکرامنتو یم •
Walgreens ،Walmart ،Cal Expo ،Cal NorthState ،Sacramento State ،Cal Expo ، McClellan Park  و سایر مراکز

 اجتمایع کوچکتر بروید. 

 

 تواند واکسن دریافت کند؟چه کسی می
  ،12رود که امسال واکسن برای کودکان زیر نتظار یمرا دریافت کند. ا ۱۹-تواند واکسن کوویدیمساله یا بزرگتر  ۱۲ هر فرداز اول این هفته 

ی تأیید شود.  سال نت 

  سال الزایم است.  18رضایتنامه ویل برای نوجوانان زیر

  سال تأیید نشده  18دو برند دیگر )مدرنا و جانسون اند جانسون( برای افراد زیرا  سال باید واکسن فایزر را دریافت کنند.  18جوانان زیر
اند. 

 

 ی دریافت واکسن باید نوبت بگیرم؟آیا برا
 کنند. خواهند اما بسیاری دیگر اکنون بدون نوبت پذیرش یمبرخی مراکز از شما نوبت قبیل یم •

ید / ovhttps://myturn.ca.g یا  http://bit.ly/SacCountyVaccine سایتتوانید به صورت آنالین در وبیم •  نوبت بگت 
 دهند. بسیاری از مراکز به صورت تلفبی نوبت یم •

ی نوبت به کمک نیاز دارید، یم • ید.  4519-529 (916)یا  211توانید با اگر برای گرفتر  تماس بگت 

 

 در نوبت واکسن، باید چه چیزی به همراه داشته باشم؟
 هر نوع کارت شناسایی حاوی نام و تاری    خ تولد، در صورت وجود.  •
 شهروندی ایاالت متحده یا اقامت قانویی الزایم نیست.  •
 هستند.  رایگانها نیازی به نام بیمه نیست. تمایم واکسن •

 

 چیست؟ ۱۹-مزایای واکسیناسیون کودکان برای کووید
 ارتند از: بسیار مؤثر است. مزایای واکسیناسیون کودکان عب ۱۹-برای حفاظت از افراد در برابر ابتال به کووید ۱۹-واکسن کووید

  :بیمار شوند بسیار کم است، اما باز هم ممکن است  ۱۹-گرچه احتمال اینکه کودکان بخاطر کوویدحفاظت از کودکان در برابر بیماری 
ً
شدیدا

، ۱۹-در کودکان هنوز مشخص نیست. در برخی از افراد، کووید ۱۹-بیمار شوند. اثرات دراز مدت کووید
ی

 باعث عالئیم دراز مدت شامل خستگ
 و اضطراب شده است. 

ی
مشکالت تنفیس، درد مفصل و حبر افرسدگ

ها باید درباره آنچه خانواده
 بدانند ۱۹-های کوویدواکسن

http://bit.ly/SacCountyVaccine


 

ی کووید  ی ارتباط بت  مشخص شده  (C-MISسندرم التهایی مولبر سیستم در کودکان )و موارد نادر و بالقوه جدی موسوم به  ۱۹-همچنت 
 است. 

  :ی به کوویدحفاظت از جامعه دار است و ما ویروس را به سایر افراد منتقل یمشوند و مبتال یم ۱۹-کودکان نت  کنند. این ویروس بسیار واگت 
 باالیی نیاز داریم تا مانع شیوع آن شویم. کودکان زیر 

دهند. برای % درصد جمعیت ساکرامنتو را تشکیل یم24سال حدود  18سطح ایمبی
ی واکسینه کنیم. این امر  های پرخطر حائز اهمیت ویژه است. اگر شخیص در برای حفاظت از گروه حفاظت از کل جامعه خود، باید کودکان را نت 

 همه نزدیکان او واکسینه شده باشند. 
ً
خانواده شما دارای سیستم ایمبی ضعیفی باشد، باید حتما

 ی از انواع مختلف کووید ی از شیوع کووید: ۱۹-پیشگتر ی از ظهور نمونه ۱۹-پیشگت  است. هر چه این  های جدید آن بسیار مهمبرای جلوگت 
دارتر یا خطرناک شود. تر بیشتر یمویروس بیشتر از یک شخص به دیگری منتقل شود، احتمال تغیت  آن به نوع واگت 

  :با واکسیناسیون کودکان و کاهش شیوع بیماری، جوامع محیل یمبهبود تندرستر کودکان 
ً
توانند یک قدم به روال عادی مدارس، نهایتا

،فعالیت تر شوند. این امر برای سالمت جسیم و روایی  های فوق برنامه برای کودکان نزدیکجمیع و فعالیتهای دستهبازی های ورزیسی
اند حائز اهمیت است. ها را در سال گذشته از دست دادهکودکایی که این فرصت

 

 در کودکان وجود دارد؟ ۱۹-آیا عوارض جانبی واکسن کووید

  عوارض جانبی واکسن را داشته باشند که در بزرگساالن گزارش شده است، از جمله: کودکان ممکن است برخی از همان

o لزر 

o تب 

o رسدرد 

o درد عضالت 

o تهوع 

o  
ی

 خستگ

o درد در بازو در نزدیگ محل تزریق 

 تر باشد و نشانه این است که بدن شما در حال ایجاد حفاظت است. این عوارض جانبی ممکن است پس از دریافت دوز دوم متداول
 یط  عوارض

ً
شوند. روز بعد از واکسیناسیون رفع یم 2-1جانبی معموال

 

 گرفته باشد، آیا باز هم باید واکسن دریافت کند؟ ۱۹-اگر شخصی در خانواده من از قبل کووید

 ی کردید، یم 10، زمایی که دوره جداسازی بله توانید واکسن را دریافت کنید. روزه خود را ستر

 دانیم این ایمبی چقدر اند تاحدی در برابر این ویروس ایمن شده اند، ما همچنان نیمبهبود یافته ۱۹-که از کوویدرسد افرادی  گرچه به نظر یم
کند. کشد. این واکسن در اغلب افراد واکنش آنبر بادی ایجاد یمیا چه مدت طول یم -قدرتمند است 

 ی در ا یجاد ایمبی در مقایسه با روند طبییع بدن دارد. اطالعات حایک از آن است که این واکسن در واقع عملکرد بهتر

 ی از کوویددانیم که اثربخیسی واکسنما یم % است. 95 ۱۹-ها در پیشگت 

 
 
 
 

 


