
 

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and Migrants (NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease Control 
and Prevention to support state and local health departments working with RIM communities. Learn more at nrcrim.umn.edu. Last 
update: 02/22/2021. 

۱۹-وا�سن های کوو�د   
 

 

  ۱۹-کوویداست کھ برای مبارزه با بیماری ھمھ گیر  ھاییروشیکی از  تزریق واکسن
 . در اختیار داریم

 
 تندرستی برای محافظت از  ھا  روشمؤثرترین  یکی از    ھاواکسن.  استفاده کنیمپیشگیری  ھای  روش  و  وسایلاین ھمھ گیری، باید از تمامی    فتوقبرای  

بنابراین اگر بدن شما در معرض این ویروس  .  کنندھا با سیستم دفاعی طبیعی بدن شما کار میواکسن . بیماری است  ازو جلوگیری  و سالمتی خود  
سایر موارد، از جملھ   ). گرددبدن شما در برابر ویروس ایمن می  ،دیگر  ھ عبارتب (   شود تا با ویروس مبارزه کندبدن شما آماده می،  بگیردقرار  

بھ   کنند،از افرادی کھ با شما در یک مکان زندگی نمی)  متر  ۲(فوت    ۶ی  بپوشاند و رعایت فاصلھ   پوشیدن ماسکی کھ بینی و دھان شما را کامالً 
 . کندمیکمک  ۱۹-کووید انتشارجلوگیری از 

 
 زدنمتخصصان معتقدند کھ  .  بسیار مؤثر ھستند  بیماریدر جلوگیری از ابتال بھ این    ۱۹-کوویدھای  د کھ واکسنندھ میمطالعات و تحقیقات نشان  

ھا باعث انتقال این واکسن.  شدن جدی شما جلوگیری کندمریض  از  ،  دیدشمبتال    ۱۹-کوویداگر بھ بیماری  حتی    کند تاکمک می  ۱۹-کوویدواکسن  
 . شوندبھ شما نمی بیماریخود 

 

  
 

در ایاالت متحده    واکسنایمنی    ارت برظن  سیستم   . ھا بی خطر ھستندواکسن
بیا و  ایمنی  از  ممکن  جای  تا  واکسنمریکا،  بودن   ۱۹-کوویدھای  خطر 

کھ تا بھ حال مورد   ۱۹-کووید ھایتمامی واکسن . کنداطمینان حاصل می
گرفتھ  قرار  آزمایشاستفاده  از  اند،  و  گذرانده  را  یکسانی  ایمنی  ھای 

مشابھ   سالواکسناستانداردھای  طی  کھ  دیگری  شدهھای  تولید  اند ھا 
بھ مرکز   تمامدر    سیستم  کی   . باشندبرخوردار می دارد کھ  کشور وجود 

از    کنترل پیشگیری  می)  CDC(  بیماریو  را اجازه  ایمنی  مسائل  تا  دھد 
 . ھا اطمینان حاصل کندکرده و از ایمن بودن واکسنبررسی 

 
بیشتر این  .  در دسترس خواھد بود  ۱۹-کوویدانواع مختلف واکسن  

  دوز   یک  بار   ھر   کھ   ایگونھ   بھ  . شوندھا در دو مرحلھ تزریق میواکسن
بدن شما را   ،تزریق مرحلھ اول  . است  فاصلھ   آنھا  بین   و  شودمی  تزریق

تزریق مرحلھ   حداقل سھ ھفتھ بعد از ، تزریق مرحلھ دوم. کندآماده می
می تا  اول  کھباشد  شود  حاصل  اطمینان  کامل   این  محافظت  از 

اگر بھ شما گفتھ شود کھ بھ دو مرحلھ تزریق احتیاج  .  برخوردار ھستید
ممکن است   ھاواکسن.  دریافت کنیددارید، مطمئن شوید کھ ھر دو را  

شما کمک    از  محافظتبھ    آنھااما تمامی    ،عمل کنند  می متفاوت ازھمک
 . کنندمی

  



 

This translation is supported by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) of the U.S. Department of Health and 
Human Services (HHS) as part of a financial assistance award totaling $500,000, with 100 percent funded by CDC/HHS through an 
award to the National Resource Center for Refugees, Immigrants and Migrants. The underlying original content was developed by 
the CDC, but the translation is that of the author(s) and does not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, 
by the CDC/HHS, or the U.S. Government. 

 | NRC-RIM ۱۹- وا�سن های کوو�د
 

 

  
 

درد ممکن    ھاواکسن مانند  جانبی  عوارض  افراد  برخی  در  است 
ھا عکس العملاین  . ایجاد کنندیا تب خفیف  عضالت، احساس خستگی،

است کھ در  بھ این معنی است کھ واکسن در حال آموزش دادن بدن شما  
، چطور با آن مبارزه کند.  ۱۹-صورت قرار گیری در معرض کووید

برای بیشتر افراد، این عوارض بیشتر از یک یا دو روز ادامھ نخواھد 
  ۱۹-کوویدداشتن این نوع عوارض بھ معنای ابتال بھ بیماری  .  داشت
داشتید،   پرسشیخود    سالمتدر مورد    سنزدن واکاگر پس از  .  نیست

بگیریدپزشکبا   تماس  خود  کلینیک  یا  پرستار  دارویی،  . ،  ھر   مانند 
 نادر   نفس تنگی  ایشیدن  عدم توانایی نفس ک   عوارض جانبی جدی مانند

بیفتد  اما ممکن است   ،است اتفاق  .  اتفاق  این  روی خیلی بعید است کھ 
تماس بگیرید یا بھ نزدیکترین    ۹۱۱با    داد  خمشکل ر، اما اگر این  دھد

 . بروید اورژانسمرکز 
 

 
ھر دو باید   بھداشت و درمانو کارمند بخش ، شما واکسن زدنھنگام 

 . ماسک بزنید
کنترل بیماری    و  مرکز  از  ھنگام توصیھ می)  CDC(پیشگیری  کھ  کند 

شیوع بیماری ھمھ گیر، افراد ھنگام تماس با دیگران در خارج از خانھ، 
و ھنگام دریافت ھر گونھ واکسن، از جملھ    بھداشت و درماندر مراکز  

را   ،۱۹-کوویدواکسن   آنھا  دھان  و  بینی  کھ  کنند  استفاده  ماسکی  از 
 . بپوشاند

 

   
 

از )  متر  ۲(فوت    ۶دھان شما را بپوشاند، دستان خود را مرتب بشویید و حداقل    و کھ بینی    بزنیدماسکی  ھمچنان  ، باید  واکسنتزریق  از    بعدحتی  
در حال .  دھدبھ شما و دیگران بھترین محافظت در برابر ابتال بھ ویروس را می  کار  این.  کنید، فاصلھ بگیریدزندگی نمی  آنھاافراد دیگر کھ با  

ھای کنند، بنابراین بھتر است کھ تمامی دستورالعملھا تا چھ مدت از شما در برابر ویروس محافظت میکھ این واکسن   دانندحاضر، متخصصان نمی
 ھمھ  کھ دانیممی ھمچنین  ما . کنید رعایتمنطقھ خود را  بھداشت و درمانکز اھای مردستورالعملو ) CDC(از بیماری و پیشگیری  کنترلمرکز 

 . است مھم ھمچنان دیگران و خود از محافظت بنابراین شوند، واکسینھ حاضر درحال توانندنمی افراد
 


