شهرستانلسآنجلس
واکسنهای کووید – 19-دوزهاییبرایافرادیکهدچارنقصایمنیهستند

مجموعهاولیه Pfizerیا Modernaبود
سوم) تکمیلی واکسن  mRNAبه افراد دارای سیستم ایمنی نسبتا یا شدیدا تضعیف شده توصیه میشود.
دوز ( ّ
سوم را دریافت
 CDCتوصیه میکند افراد دچار نقص ایمنی متوسط تا شدید که سری اولیه آنان  Pfizerیا  Modernaبوده ،دوز ّ
کنند .این شامل افرادی است که:
• تحت معالجه سرطان فعال تومورها یا سرطانهای خون قرار دارند
• پیوند عضو دریافت كردهاند و براى سركوب سیستم ایمنی بدن خود دارو مصرف مىكنند
• طی  2سال گذشته پیوند سلول بنیادی دریافت كردهاند یا برای سركوب سیستم ایمنی دارو مصرف میكنند
• مراحل اولیه نقص ایمنی متوسط یا شدید (مانند سندرم دی جرج ،سندرم ویسکوت-آلدریچ)
• عفونت  HIVپیشرفته یا درماننشده
• درمان فعال با دوز باالی کورتیکواستروئید یا داروهای دیگری که ممکن است واکنش ایمنی را سرکوبکنند
سوم تکمیلی باید از نوع همان واکسن کووید 19-مجموعه اولیه شما باشد .در مورد لزوم دریافت یک دوز تکمیلی واکسن
این دوز ّ
کووید 19-و بهترین زمانبندی دریافت آن بر اساس طرح درمانی فعلی خود ،با پزشکتان صحبت کنید .این موضوع بهویژه زمانی که
در شرف آغاز یا شروع مجدد درمان سرکوب سیستم ایمنی هستید ،اهمیت مییابد.
سوم) تکمیلی ،یک دوز تقویتی را میتوان در نظر گرفت و میتواند هر یک از واکسنهای کووید-
حداقل  6ماه پس از دریافت دوز ( ّ
 19باشد.

 – Pfizerدوزتکمیلیباید  Pfizerباشد
دوزتقویتی

سوم) تکمیلی
دوز( ّ
حداقل 6ماه

دوزدوم
ّ
 21روز

 +28روز

هرگونهواکسنکووید19-

دوزاول
ّ

مجموعهاولیهPfizer

Pfizer

 – Modernaدوزتکمیلیباید  Modernaباشد
دوزتقویتی

سوم) تکمیلی
دوز( ّ
حداقل 6ماه

هرگونهواکسنکووید19-

دوزدوم
ّ
 28روز

 +28روز
Moderna

دوزاول
ّ

مجموعهاولیهModerna

مجموعهاولیه  (J&J) Johnson & Johnsonبود
 CDCتوصیه میکند افراد دچار نقص ایمنی متوسط تا شدید که سری اولیه آنان  J&Jبوده ،یک دوز تقویتی دریافت کنند .درباره
بهترین زمانبندی بر مبنای طرح درمان کنونی خود ،با پزشکتان صحبت کنید .این موضوع بهویژه زمانی که در شرف آغاز یا شروع
مجدد درمان سرکوب سیستم ایمنی هستید ،اهمیت مییابد.
دوزاول
دوزتقویتی
ّ

حداقل 2ماه
هرگونهواکسنکووید19-

مجموعهاولیهJ&J
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