واکسنهای کووید - 19-سؤاالت متداول
اطالعات پایه واکسیناسیون
چرا واکسینه شدن مهم است؟
واکسنهای کووید 19-از افراد در برابر ابتال به بیماری بسیار شدید ناشی از کووید 19-و بستری شدن در بیمارستان یا مرگ حفاظت میکنند.
آنها همچنین خطر ابتال به بیماری مزمن ناشی از کووید( 19-مانند کووید طوالنی) و غیبت در محل کار و مدرسه را کاهش میدهند.
عالوه بر این ،واکسینه شدن از خطر انتقال کووید 19-به افراد دیگر میکاهد .این امر به ویژه برای حفاظت از افرادی سودمند است که بیشتر در
معرض خطر ابتال به بیماری شدید قرار دارند.
توصیه میشود افرادی که در گذشته به کووید 19-مبتال بوده اند ،همچنان واکسن بزنند تا مصونیت خود را تقویت کنند و از خطر بستری
شدنشان در بیمارستان در اثر ابتال به کووید 19-بکاهند.

واکسنها تا چه حد اثربخش هستند؟
واکسنهای کووید 19-در ایجاد محافظت در برابر بیماری شدید ،بستری شدن در بیمارستان و مرگ ناشی از کووید 19-بسیار
خوب عمل میکنند .در مقایسه با افرادی که وضعیت واکسیناسیون کووید 19-آنها بروز است ،احتمال اینکه افراد واکسینه نشده به کووید-
 19مبتال شوند بیشتر است ،احتمال اینکه در اثر ابتال به کووید 19-در بیمارستان بستری شوند بسیار بیشتر است ،و احتمال اینکه در اثر ابتال
به کووید 19-جان خود را از دست بدهند بسیار بیشتر است.
مانند همه واکسنها ،واکسنهای کووید 19-در پیشگیری از عفونت  100%اثربخش نیستند .عدهای از افرادی که وضعیت واکسیناسیون
کووید 19-آنان بروز است ،به کووید 19-مبتال خواهند شد .لیکن اگر وضعیت واکسیناسیون شما بروز باشد و مبتال شوید ،احتمالش کمتر است
که بیمار شوید و ،اگر بیمار شوید احتمالش کمتر است که به بیماری شدید مبتال شوید یا جان خود را از دست بدهید .بروز بودن وضعیت
واکسیناسیون کووید ،19-از احتمال سرایت بیماری به دیگران میکاهد و حفاظت شما را در برابر سویههای جدید سارس-کوو 2-که ویروس
عامل کووید 19-است ،افزایش میدهد.
همراه با تحوالت دانش و ویروس ،توصیهها برای واکسن نیز تغییر میکنند .دانشمندان و متخصصین پزشکی همچنان به دقت نشانههای
مصونیت کاهش یافته در افراد از سنین مختلف و با عوامل خطر متفاوت را تحت نظر دارند .آنها همچنین بررسی میکنند که واکسنها تا چه حد
در برابر سویههای جدید ویروس محافظت میکنند.

کدام واکسنها در ایاالت متحده موجود هستند؟
چهار واکسن کووید 19-در ایاالت متحده موجود است( Pfizer-BioNTech .نام تجاری ( Moderna ، )Comirnatyنام تجاری
 (J&J) Janssen/Johnson & Johnson ،)Spikevaxو  Novavaxسازنده این واکسنها هستند .واکسنهای  Pfizerو
 Modernaبرای افراد  6ماه به باال مجوز دریافت کردهاند .واکسن  J&Jو  Novavaxفقط برای بزرگساالن  18سال به باال مجوز دریافت
کردهاند.
 CDCاکنون ارجحیت واکسنهای کووید Moderna ،Pfizer 19-و  Novavaxرا بر واکسن  J&Jتوصیه میکند ،زیرا خطرات احتمالی
واکسن  ،J&Jاگرچه نادر هستند ،از خطرات احتمالی واکسنهای دیگر بیشتر است.
واکسن  J&Jکماکان برای موارد زیر در دسترس است:
• افرادی که به دالیل پزشکی (مانند واکنش حساسیت شدید به یک ماده تشکیل دهنده واکسن) نمیتوانند واکسن ،Pfizer
 Modernaیا  Novavaxدریافت کنند.
• افرادی که با وجود نگرانیهای ایمنی آن را ترجیح میدهند .برای آشنایی بیشتر به نشانی مرور اجمالی و ایمنی واکسن کووید19-
 Johnson & Johnsonمراجعه نمایید.
برای آشنایی بیشتر ،به صفحه وب  CDCبا عنوان وضعیت واکسنهای کووید 19-خود را بروز نگاه دارید مراجعه نمایید.
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واکسنهای کووید - 19-سؤاالت متداول
اطالعات پایه واکسیناسیون
از کجا میتوانم اطالعات بیشتری دریافت کنم؟
• برای چاپ یا مشاهده این سؤاالت متداول یا سؤاالت متداول مربوط به مباحث دیگر واکسن کووید ،19-کد  QRرا
اسکن کنید یا به سؤاالت متداول واکسن کووید 19-مراجعه نمایید.
•  – VaccinateLACounty.comاز جمله زمانبندیهای واکسن کووید 19-بههمراه نگارههایی برای نمایش
موعد تزریق هر دوز و اطالعات مربوط به چگونه واکسینه شویم.
• صفحه وب  CDCبا عنوان واکسنهایی برای کووید.19-
•

اگر سؤاالتی دارید از پزشک خود صحبت بپرسید.
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