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واکسن COVID-19
چرا باید واکسن  COVID-19بزنید؟

یک واکسن ایمن و مؤثر میتواند به بیماری همهگیر COVID-19
پایان دهد .کارشناسان بر این باورند که برای کمک به پایان بیماری
همهگیر ،حداقل  70٪از افراد نیاز به واکسن  COVID-19دارند.
این واکسن همچنین فرد را در مقابل اثرات طوالنیمدت ابتال
 COVID-19که برخی از افراد تجربه میکنند ،محافظت میکند.

آیا واکسن  COVID-19میتواند شما را به
 COVID-19مبتال کند؟ آیا ویروس زنده در واکسن
وجود دارد؟

هیچ یک از واکسنهای ساخته شده  COVID-19حاوی ویروس زنده
نیستند .این بدان معنی است که این واکسن نمیتواند شما یا شخص
دیگری را به  COVID-19مبتال کند و بنابراین شما را تبدیل به ناقل
نمیکند.

آیا از اینکه واکسن  COVID-19خیلی زود ساخته
شد ،باید نگران باشید؟ آیا مراحلی (در ساخت
واکسن) وجود دارد که از آنها چشمپوشی شده
است؟

از هیچ مرحلهای چشمپوشی نشده است .به کمک بودجه دولت فدرال،
دو مرحله در ساخت واکسن  COVID-19تسریع شد:
استخدام افراد بیشتر برای ثبتنام افرادی که برای تست واکسن
جدید ثبتنام کردهاند.
ظرفیتهای بیشتری برای تولید واکسن با حجم زیاد افزوده شده
است.

واکسن  COVID-19تا چه حد عملکرد خوبی دارد؟

هر دو واکسن در حال حاضر از طریق شرکتهای  Pfizerو
 Modernaدر دسترس هستند و در صورت استفاده از  2دوز بیش
از  94٪ایمنی در برابر  COVID-19ایجاد میکند.ایمنی بدن ،پس از 7
روز از تزریق دوز دوم شروع میشود.

عوارض جانبی واکسنهای  COVID-19چیست؟

برخی از افراد ممکن است عوارضی شبیه آنفوالنزا ،مانند خستگی،
لرز ،تب ،درد عضالنی و درد مفاصل را برای  1یا  2روز تجربه کنند
که خیلی سریع بهبود مییابند .این به معنای مبتال یا ناقل بودن
شما نیست .بلکه ،این عالئم فقط نشانه این است که بدن شما با
موفقیت پاسخ ایمنی ایجاد کرده است که شما برای محافظت در برابر
 COVID-19به این پاسخ ایمنی نیاز دارید.

آیا قبل از دریافت واکسن  COVID-19باید
اقداماتی جهت آمادهسازی انجام دهید؟

ً
لطفا از داروهای بدون نسخه ،مانند آسپیرین ،استامینوفن
بله،
(تایلنول )Tylenol ،و ایبوپروفن (موترین یا ادویل Motrin ،یا
 )Advilاستفاده نکنید .این قرصها می توانند پاسخ شما به واکسن
را کاهش دهند .میتوانید این داروهای بدون نسخه را پس از تزریق
واکسن ،در صورت بروز عالئمی که باعث ناراحتیتان شود ،مصرف
کنید.

آیا برای واکسن هزینه پرداخت میکنید؟

خیر .واکسنهای  ،COVID-19بدون هیچ هزینهای ارائه میشوند.

اگر قبالً به  COVID-19مبتال شدهاید ،آیا باید باز
هم واکسن بزنید؟

ً
قبال به  COVID-19مبتال شدهاید ،باز هم باید واکسن
بله .اگر
دریافت کنید .واکسن با مزایایی که دارد و در آزمایشات یافت شد،
ایمنی شما را در برابر بیماری تضمین خواهد کرد .در زمان بیماری نباید
واکسن دریافت کنید .پس از بهبودی میتوانید واکسن دریافت کنید .با
ً
فعال دستورالعمل خاصی وجود
خدماتدهنده خود صحبت کنید ،زیرا
ندارد.
برای کسب اطالعات محلی بیشتر در مورد واکسن ،به وبسایت
سازمان مراقبتهای بهداشتی اورنج کانتی
( )Orange County Health Care Agencyمراجعه کنید.

تیم پیشگیری از عفونت در خانه های سالمندان اورنج کانتی ()Orange County Nursing Home Infection Prevention Team
توسط دانشگاه کالیفرنیا ،اداره بهداشت ایرواین ( )Irvine Healthاداره میشود و بودجه آن به طور مشترک توسط سازمان مراقبتهای
بهداشتی اورنج کانتی و  CalOptimaتأمین می شود.
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