
برای کودکان19-واکسن کووید
Pfizerپس از دریافت واکسن 

 برای کمک به گذار از عوارض جانب  
ی
نکات

رتصو و دستحولهیکبازو،دردکاهشبهکمکبرای•
، ز بازو ورزش.دهیدقرار بازویشانرویرانم دار و خنکتمی 
ار مقددارند،تباگر .کندکمکامر اینبهیم تواندهم

.نندکتنبر نازکو سبکلباسبنوشندمایعاتزیادی

یا(استامینوفن)®Tylenolمانندنسخه ایبدونداروهای•
®MotrinیاAdvil®(ایبوپروفن)رد،دکاهشبهیم توانند

.کنندکمکناراحت  یارسدردتب،

عوارض جانب  متداول واکسن

دچار واکسن،دریافتاز پساستممکنشمافرزند•
اردمو اینشاملمتداولجانت  عوارض.شودجانت  عوارض
،دردهایبازو،قرمزییابازو درد:است

،رسدردعضالنز
،احساس

ی
.لرزو تبخستگ

انهروز فعالیت هایبرخز استممکنجانت  عوارضاین•
 اماکنندمحدودراآنها

ا
ز از روز دو یایکیطاحتمال بی 

.یم روند

جانت  عوارضبهواکسناّولدوز دریافتاز پساگر حت ّ •
حائز شدهتوصیهدوزهایتمایمدریافتشدند،دچار 

بگویدپزشکیاواکسنارائه دهندهآنکهمگر است،اهمیت
ز  .نکنندکاریچنی 

هکیم  دهندنشانو استطبییعواکسنجانت  عوارض•
یحالدر بدنتان رادافهمه.استمصونیتایجادیادگی 
.شدنخواهندجانت  عوارضدچار 

، ثبت نام کنیدCDC، طرح معاینه سالمت V-safeدر 

 ف
ً
رزندتان اگر گوشی هوشمند دارید، لطفا

ثبت نام vsafe.cdc.govرا در سایت 
CDCه کنید تا هرگونه عوارض جانت  را ب

، شما یم توانید با هر گ. اطالع دهید وشی
.بیش از یک نفر را ثبت نام کنید

مایلید بیشتی بدانید؟

 چه
 
یدتماسخودپزشکبا زمات بگتر

خودزشکپبایم کنند،تجربهرازیر مواردآنانکهصورن  در 
یدتماس :بگی 

کشیده اندطولروز 2ازبیشی  کهجانت  عوارض•

شدندپدیدار واکسندریافتاز روز 2گذشتباکهعالئیم•

 رسفه،•
ی

،آبریزشنفس،تنگ دادنستداز یادردگلو بیتز
 
انت  جعوارضاین هازیرا)بویان  یاچشان  حسناگهانز
(نیستندواکسن

کرده اندنگرانراشمایاشدهوخیم تر کهعالئیم•

، به برای کسب اطالعات بیشی  
عوارض جانت  »صفحه وب 

د مراجعه نمایید یا ک« واکسن
QRروبرو را اسکن کنید.

شدیدو نادر جانب  عوارض

آلرژیکواکنش های

،هر مانند ز موردایندر شدیدواکنشبروز دارون  امانادر نی 
سخ،یم شودسختکشیدننفسمثالبه طور است،ممکن
.متورمبانز یاگلو ،کهی  یاپوسترویریز هایدانهسینه،خس
ز وقوع  چنی 

وقوعورتصدر .یم رسدبه نظربعیدبسیار اتفاق 
 ،911شمارهباتماسطریقاز آن،

ً
مراقبت هاین  در رسیعا

.باشیدپزشگ

پریکاردیتومیوکاردیت

جدارهابالته)پریکاردیتو(قلبعضلهالتهاب)میوکاردیت
،رده اندکدریافتواکسنکهافرادیاز بعضز در (قلبخارخ  

مذکر جوانانو نوجواناندر مواردایناغلب.استدادهرخ
ز وقوعاحتمال.استبوده برای.استکمبسیار اتفاق  چنی 

هفته)درواکسندّومدوز دیرتر دریافت،12+نوجوانان
. دهدیمکاهشرانادر قلت  مشکالتبهابتالخطر ،(هشتم

 دارد،رازیر عالئماز یکهر فرزندتانچنانچه
ً
واستدرخفورا

:کنیدپزشگمراقبت های

سینهقفسهدرد•

• 
ی

نفستنگ

بهیاپرشرسی    ع،تپشاحساس• ایناغلبدر .قلبدر ضز
سنواکدّومدوز دریافتاز پسروز چندیطعالئمافراد،
.شدندآغاز 

http://vsafe.cdc.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/aftervaccination/


روانسالمتمنابع

راسخت  دورانیم شناسیدشماکهفردییافرزندتان،شما،اگر 
ی19-کوویدبامواجههدر  از شبانه روزیکمکیم کند،سی 

در سآنجللسشهرستانروانبهداشتادارهکمکخططریق
س  یدتماس1-800-854-7771شمارهبا.استدسی  یابگی 
و منابع.کنیدپیامک741741شمارهبهرا"LA"کلمه

 در بیشی  ابزارهای
:استموجودزیر نشانز

http://dmh.lacounty. gov/resources 
شدهتضعیفایمب  سیستمدارایکودکانبرایاطالعاتی

مبتالشگپز عارضهبهیایم کندمرصفداروهان  فرزندتاناگر 
 رااو بدنایمتز سیستمکهاست

ً
 یانسبتا

ً
،یم کندضعیفتشدیدا

CDC.نباشدمؤثر آنچناناستممکنواکسیناسیونانجام
دوز »یکخود،دّومدوز از بعدهفته4آنانکهیم کندتوصیه
ز سال12+کودکان.کننددریافتتکمییل«اولیه 3بایدهمچنی 
در تادکنندریافتتقویت  دوز یکتکمییل،دوز از بعدماه

.باشندکردهدریافتواکسندوز 4مجموع

ز سال،12+کودکان کمکجهتدرماناز استممکنهمچنی 
یبه  به.شوندبهره مندکوویدبهابتالیشاناز پیشگی 

نشانز
ph.lacounty.gov/covidmedicinesدر و نماییدمراجعه

.کنیدسؤالپزشکتاناز گزینه هااینخصوص

Pfizer for Children 5-17 
3/15/22 web (Farsi)

آناز .استآنهاواکسیناسیونرسیممدرککارتاین
یدعکس .کنیدکت  راآنیابگی 

ندتان را شما یم توانید مدرک دیجیتال واکسیناسیون فرز 
 
از نشات 

myvaccinerecord.cdph.ca.govدریافت کنید

!داریدکارت واکسن سفید آنها را در جاتی امن نگه

، به نشات   برای مشاهده جزئیات بیشتی
ph.lacounty.gov/vaccineappointment

مراجعه نمایید

تماس 1-833-540-0473اگر سؤایل دارید، با شماره 
ید یا با پزشک خود صحبت کنید .بگتر

 چه
 
یم رسدفرا بعدیدوز موعدزمات

یناز برخورداریجهت یرس بایدفرزندتانحفاظت،بهی 
آنهاهستند،باالبهسال12اگر.کندتکمیلراخوددوزی-2

ز تقویت  یکباید دریافتاز پسهفته2آنها.کننددریافتنی 
 ،واکسنشاندّومدوز 

ا
اگر.دیم شونمحسوبواکسینهکامل

ودکانکبرایاطالعان  بهاست،ایمتز نقصدچار فرزندتان
.نماییدمراجعهشدهتضعیفایمتز سیستمدارای

دّومدوز 

3دّومدوز دریافتموعداست،ساله5-11فرزندتاناگر
.استاّولدوزاز پسهفته

3-8دوز دّوم را باالست،یم تواندسال به 12فرزندتاناگر 
.دریافت کنداّولهفته پس از دوز 

ربخشی هفته هشتم، اثدریافت دوز دّوم دریم رسدبه نظر 
.  یم دهدش را کاهمیوکاردیتواکسن را افزایش و خطر ابتال به 

ین خطر ابتال( سال12-39)جوانان مذکر   به در معرض بیشی 
ودتر ز فرزندتاناما چنانچه الزم است . قرار دارندمیوکاردیت

 واکسینه شود، باید دوز دّوم خود را پیش از مو 
ا
عد کامل

ز این انمونه هان  .اّولهفته بعد از دوز 3حداقل : دریافت کند
:مورد در صورن  است که

،کهمحیلدر وسییعهمگانز انتشار •
ی

مسافرتایکار زندگ
باشدداشتهوجودیم کنند

دارندار قر شدیدبیماریبهابتالخطر معرضدر بیشی  •

دارندنیاز آنبهمدرسهیاکار سفر،برای•

تقویبی دوز 

تقویت  دوز یکبایدساله12-17کودکان
Pfizerدریافتدّومشاندوز از پسماه5را
.کنند

احساس اضطراب یا 
 
ی

؟یم کنیدرساسیمگ

800-854-7771با شماره 
ید تماس بگی 

.برای حمایت عاطفز ( 2داخیل )

ات نیاز دارید که به خدم
بهداشت روان متصل 

شوید؟

تماس 800-854-7771با شماره 
ید بگی 

برای ارجاعات سالمت روان و ( 1داخیل )
.خدمات مواقع بحران

http://dmh.lacounty.gov/resources
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/fullyvaccinated/#weak-immune-system
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup

