واکسن های کووید -19-سؤاالت متداول
دریافت واکسن
چگونه یم توانم واکسن دریافت کنم؟
واکسن ها در صدها محل در رسارس شهرستان لسآنجلس مانند کلینیک ها ،داروخانه ها ،مدارس و سایر مکانهای اجتماع در ر
دستس
ن
نشی هستند ،امکان پذیر است .در بسیاری از اماکن ،وقت قبیل الزایم نیست.
قرار دارند .واکسیناسیون در خانه برای افرادی که خانه
برای ر ن
یافی یک مکان ،از  ph.lacounty.gov/howtogetvaccinatedدیدن کنید .اگر به کمک نیاز دارید ،یم توانید با مرکز تماس
واکسن اداره بهداشت عمویم ،به شماره  7 ،1-833-540-0473روز هفته ،از ساعت  8صبح تا  8:30شب ،تماس بگتید .آنها
یم توانند واکسیناسیون در خانه ،حمل و نقل رایگان به محل واکسیناسیون ،یا کمک به حمل و نقل و سایر خدمات برای افراد ناتوان
ن
همچنی یم توانید از طریق  ، ph.lacounty.gov/vaxathomeبرای واکسیناسیون در خانه درخواست دهید.
را ترتیب دهند.
ر
ن
ن
همچنی اطالعات به زبان های مختلف 24 ،ساعته 7 ،روز هفته با تماس با  2-1-1نت در دستس قرار دارد.

آیا برای دریافت واکسن کووید 19-باید هزینه پرداخت کنم؟
خت .اگر بیمه باشید ،پزشک یا داروخانه ممکن است هزینه ای را برای تزریق واکسن از ررسکت بیمه شما دریافت کند .افراد فاقد بیمه
ن
درمان ن
نت یم توانند واکسن کووید 19-را بدون هیچ هزینه ای دریافت کنند .هیچ هزینه ای از جیب ازکیس اخذ نیم شود.

آیا هنگام دریافت واکسن کووید 19-از من در مورد وضعیت مهاجرت ام سوال یم شود؟
ر
مهاجرن و بدون هزینه تزریق یم شود .اطالعات پزشیک شما خصویص است و دریافت
خت .واکسن کووید 19-رصف نظر از وضعیت
ر
ر
مهاجرن شما تأثتی ندارد .برای دریافت واکسن ،نیازی به کارت شناسان دولت یا نامه ای از طرف
واکسن کووید 19-بر وضعیت
ن
ر
کارفرما ندارید .در مورد سؤاالت مربوط به مهاجرت ،به تارنمای دفت امور مهاجران ،به نشان  oia.lacounty.govمراجعه کنید یا با
شماره تلفن  800-593-8222تماس بگتید.

آیا باید شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل ارائه دهم؟
خت .هنگام دریافت واکسن ،از شما خواسته یم شود که یک آدرس ایمیل یا شماره تلفن همراه ارائه نمایید .این اطالعات در ر
دفت ثبت
ن
واکسیناسیون ایالت کالیفرنیا ( )CAIRوارد یم شود تا بتوانید سوابق دیجیتال واکسن کووید 19-را دریافت کنید.
همچنی ممکن است
ر
ر
بیشت واکسن کووید ،19-استفاده شود .سوابق دیجیتال واکسن روش
برای ارسال یادآوری در زمان موعد مقرر برای دریافت دوزهای
رایگان و راحت برای اثبات وضعیت واکسیناسیون شماست .به ویژه در صورت گم کردن کارت سفید واکسن خود ،مفید واقع یم شود.
برای دریافت واکسن ،نیازی به ارائه آدرس ایمیل یا شماره تلفن همراه خود ندارید ،اما عدم ارائه این اطالعات ممکن است دریافت
سوابق دیجیتال واکسن را بعدا دشوارتر کند .شما یم توانید از طریق  ، myvaccinerecord.cdph.ca.govدر مورد سوابق دیجیتال
ر
بیشتی کسب کنید.
واکسیناسیون و در مورد حفاظت از محرمانیک در اینجا اطالعات

از کجا یم توانم نسخه ای از سوابق واکسن خود را دریافت کنم؟
کارت سوابق واکسیناسیون کووید( 19-کارت سفید)  ،CDCاثبات رسیم واکسیناسیون محسوب یم شود .همه افراد هنگام واکسیناسیون
ً
باید ییک از آنها را دریافت کنند .لطفا آن را در مکات امن نگهداری کنید ،زیرا قابل جایگزین نیست .در نظر داشته باشید که باید عکس
فتوکت از آن را تهیه کنید.
بگتید یا یک
ی
هر فردی* که در کالیفرنیا واکسینه یم شود ،یم تواند برای دریافت سوابق دیجیتال واکسیناسیون کووید 19-در
 myvaccinerecord.cdph.ca.govدرخواست دهد .این سند ن
نت مدرک رسیم محسوب یم شود .آن را یم توان در کیف پول دیجیتال
 ،Google Payدر یک ر
ن
گوش اندروید یا برنامه  Apple Healthدر آیفون ،دانلود کرد.
همچنی یم توانید از سوابق دیجیتال واکسن
بی خود ذخته کنید .ر
کووید 19-خود اسکرین شات تهیه کرده و در عکس های دور ن
حت اگر هنگام واکسینه شدن از یک آدرس ایمیل یا
ر
شماره تلفن استفاده کرده باشید ،یم توانید برای هر یک از افراد خانواده خود سوابق را دریافت کنید .برای کسب اطالعات بیشت از
تارنمای سوابق واکسیناسیون دیدن کنید.
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ر
بهداشت بومیان آمریکا ،یا امور کهنه رسبازان) واکسینه شده اید ،باید
*اگر توسط یک نهاد فدرال (به عنوان مثال ،وزارت دفاع ،خدمات
سوابق واکسن را مستقیما از آن نهاد درخواست کنید.
آیا برای واکسینه شدن فرزندم باید رضایت دهم؟
جوانان زیر  18سال برای دریافت واکسن نیاز به رضایت والد /رسپرست ،یا مراقب دارند .اگر نیم توانید این کار را حضوری انجام
دهید ،ممکن است به شما اجازه داده شود که از طریق تلفن ،ویدیو یا به صورت کتت رضایت دهید .الزامات مربوط به رضایت نامه
رفی به آنجا دارید را بررش کنید .اگر ن
ن
مکان را که قصد ر ن
مکان است که توسط اداره بهداشت عمویم مدیریت یم شود ،یم توانید الزامات
آن را مالحظه کنید و فرم رضایت را از  ph.lacounty.gov/howtogetvaccinatedدانلود نمایید؛ روی «آمادگ برای ویزیت» کلیک
کنید ،یا با مرکز تماس واکسن به شماره تلفن  1-833-540-0473تماس بگتید (هر روز  8صبح تا  8:30شب).
برخی موارد استثنا اعمال می شود .افراد صغیرسنین  15ساله یا بزرگتر که خودکفا هستند (مانند فرد صغیر صاحب اختیار یا خودکفا،
متأهل ،یا دارای تأهل قبلی) ،می توانند خود شخصا ً رضایت دهند .اگر شما مراقب فرزندخوانده ،مراقبی که با شخص نسبت دارد ،یا
کارمند برنامه درمانی کوتاه مدت ()STRTPهستید ،مادامی که فرزند خوانده موافقت می کند ،می توانید رضایت خود را ارائه دهید .اگر
شما سرپرست فرزندخوانده هستید و رضایت نمی دهید اما فرزند خوانده شما می خواهد واکسن دریافت کند ،او می تواند با مشاور حقوقی
خود تماس بگیرد.

برای واکسیناسیون فرزندم چه مدارک باید همراه داشته باشم؟
کارت شناسان عکس دار در ن
برخ از اماکن واکسیناسیون ممکن است الزایم باشد .اگر رس ر
پرست کودک پرورشگایه را بر عهده دارید که
ر
فاقد کارت شناسان عکس دار است ،از او بخواهید با مشاور حقوق خود تماس بگتد .گزینه دیگر ،مراجعه به مکان تحت مدیریت
اداره بهداشت عمویم شهرستان لس آنجلس است که نیازی به کارت شناسان عکس دار ندارد.
برای کسب اطالعات در مورد رضایت نامه ،به باال مراجعه کنید .الزامات مربوط به ن
مکان را که قصد ر ن
رفی به آنجا را دارید بررش
کنید .برای اطالع از الزامات مربوط به اماکن واکسیناسیون اداره بهداشت عمویم شهرستان لسآنجلس ،از
 ph.lacounty.gov/howtogetvaccinatedدیدن کنید؛ روی "آمادگ برای ویزیت" کلیک کنید یا با مرکز تماس واکسیناسیون با
 1-833-540-0473تماس بگتید (هر روز  8صبح تا  8:30شب).

ا
اگر قبل به کووید 19-مبتال شده باشم ،آیا هنوز باید واکسن دریافت کنم؟

ا
بله .ر
حت اگر قبل به کووید 19-مبتال شده باشید ،باید واکسن دریافت کنید ،زیرا این واکسن یم تواند از ابتالی مجدد شما به کووید-
 19پیشگتی کند.
ابتال به کووید 19-محافظت نست در برابر ابتال به آن در آینده ارائه یم کند که ن
برخ اوقات " ن
ایمت طبییع" نامیده یم شود .اما سطح
ن
حفاظت که فرد از عفونت دریافت یم کند ،متفاوت است .این بستیک به ن
ر
متان خفیف یا شدید بودن بیماری ،مدت زمان که از ابتال
ن
ر
آزماییس وجود ندارد که بتواند بطرزی قابل اعتماد نشان دهد که آیا
به کووید 19-گذشته است و سن آنها دارد .در حال حارص هیچ
ا
فرد در برابر ابتال به کووید 19-محافظت دارد .احتمال ابتالی مجدد به کووید 19-در افرادی که قبل به آن مبتال شده اند و پس از
ر
بیشت است.
بهبودی واکسینه نشده اند ،نسبت به افرادی که پس از بهبودی واکسینه شده اند،
اگر در حال ن
حارص به کووید 19-مبتال هستید ،صت کنید تا پس از بهبودی و پایان دوره جداسازی ،واکسینه شوید .این بدان دلیل است
ن
درمان و دیگران را آلوده نکنید.
که هنگام مراجعه برای دریافت واکسن خود ،کارکنان مراقبت های
ر
پس از ن
تقویت ،ممکن است در نظر گتید
اولی ابتال به کووید ،19-برای ررسوع یا ادامه دریافت مجموعه واکسن های کووید 19-یا دوز
ن
ن
 3ماه صت کنید .چرا که بعید است در  3ماه اول پس از ابتال ،دوباره به کووید 19-دچار شوید .زمان طوالن تر بی ابتال و تزریق
ایمت ر
واکسن ن
نت یم تواند منجر به پاسخ ن
بهت شود.
اگر مبتال به سندرم التهان چند سیستیم کودکان یا بزرگساالن ( MIS-Cیا  )MIS-Aبودید ،قبل از دریافت واکسن کووید ، 19-با پزشک خود صحبت
کنید.
-2-

Los Angeles Department of Public Health
VaccinateLACounty.com
()Farsi
FAQ Getting a Vaccine 9.29.22
س
فارسی

واکسن های کووید -19-سؤاالت متداول
دریافت واکسن

آیا یم توانم واکسن کووید 19-را همزمان با واکسن دیگری دریافت کنم؟
بله .بزرگساالن و کودکان  6ماهه و بزر ر
گت یم توانند واکسن کووید 19-را همزمان با سایر واکسن ها مانند فلج اطفال ،رسخک ،سیاه
رسفه و آنفوالنزا دریافت کنند .اگر کودک شما واکسن کووید 19-را در ن
مکان دریافت یم کند که سایر واکسن های مورد نیاز او را ارائه
نیم دهد ،یم توانید هر زمان که بخواهید برای دریافت واکسن ها به مکان دیگری بروید .نیازی به ایجاد وقفه ن
بی واکسن ها نیست.

اگر به تازک واکسن کووید 19-را دریافت کرده باشم ،یم توانم یک تحت یک عمل کوچک معمول یا معاینه
گیم؟
قرار ر
اکت عمل های کوچک معمویل یا معاینه را یم توان قبل یا بعد از دریافت واکسن کووید  19انجام داد.
نکته :اگر قرار است معاینه ماموگر ناق معمویل انجام دهید و اختا برای کووید 19-واکسینه شده اید ،مدت ن
زمان را که باید قبل از انجام
ماموگر ناق صت کنید ،از پزشک خود جویا شوید .افرادی که واکسن کووید 19-دریافت کرده اند ،ممکن است گره های لنفاوی آنها در
ر
رن
ساخی
لنفادنوپان نامیده یم شود) .این تورم یک نشانه طبییع است که بدن در حال
زیر بغل نزدیک محل تزریق ،متورم شود (که
ن
ر
حفاظت در برابر کووید 19-است .این تورم موقت یم تواند باعث قرائت اشتباه در ماموگراق شود؛ بنابراین ،مهم است که به کارکنان
بیشت ،توصیه های انجمن تصویربرداری پستان برای ن
ر
زنان که واکسن
در مورد واکسیناسیون خود اطالع دهید .برای کسب جزئیات
کووید 19-دریافت یم کنند را مالحظه کنید.
همچنی یم تواند بر نتایج ن
ن
برخ از انواع آزمایش های سل ( )TBتأثت بگذارد؛ به تارنمای  CDCمربوط به واکسیناسیون
واکسن کووید19-
ن
کووید 19-و سایر روش های درمان مراجعه کنید.

چگونه باید برای ویزیت خود جهت دریافت واکسن آماده شوم؟
•

به یاد داشته باشید که مدارک مورد نیاز ،آدرس ایمیل یا شماره تلفن همراه خود ،در صورت وجود ،را به همراه داشته باشید.
رن
نوشی آنها کمک کند.
اگر وقت قبیل دارید ،اطالعات در ایمیل تأییدی را بخوانید .اگر سؤایل دارید ،ممکن است
آستین ،استامینوفن یا ر
ن
هیستامی ها) استفاده نیم کنید،
آنت
اگر به طور منظم از داروهای بدون نسخه (مانند ایبوپروفن ،ی
قبل از دریافت واکسن کووید ،19-آنها را مرصف نکنید تا از عوارض جانت جلوگتی کرده باشید .اما اگر به دالیل دیگر آنها
را به طور منظم مرصف یم کنید ،باید قبل از دریافت واکسن ن
نت مرصف آنها را ادامه دهید.

•

ماسک صورت ،تنقالت و آب به همراه داشته باشید .در روزهای گرم ،اگر واکسیناسیون را در مکان روباز انجام یم دهید،
کاله و لباس سبک بپوشید.
برای دریافت ر
نکان در خصوص نحوه صحبت کردن با فرزند خود در مورد واکسیناسیون کووید 19-و آماده سازی او برای

•

•

دریافت واکسن ،به بخش واکسیناسیون کودکان در سؤاالت متداول واکسن کووید 19-اداره بهداشت عمویم شهرستان
لس آنجلس مراجعه کنید.

بعد از دریافت واکسن چه کاری باید انجام دهم؟
•
•
•

ن
اولی دوز شما
اطمینان حاصل کنید که ارائه دهنده واکسیناسیون ،کارت واکسیناسیون شما را به روز کرده باشد (یا اگر این
است ،به شما کارت واکسیناسیون ارائه دهد).
در صورت نیاز ،قبل از ترک محل واکسیناسیون ،دوز بعدی واکسن خود را برنامه ریزی کنید.
ر
بدانید که ممکن است بعد از تزریق واکسن دچار عوارض جانت شوید .عوارض جانت و واکنش های حساسیت شدید
نامطلوب نادر هستند .برای گزارش هرگونه عوارض جانت ،یم توانید در  v-safeثبت نام کنید.

از کجا یم توانم اطالعات بیشیی دریافت کنم؟
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•
•
•
•

برای چاپ یا مشاهده این سؤال متداول یا سؤاالت متداول در مورد سایر موضوعات
مرتبط با واکسن کووید ،19-کد  QRرا اسکن کنید ،یا به صفحه سؤاالت متداول واکسن
کووید 19-مراجعه کنید.
- VaccinateLACounty.comشامل برنامه های ن
زمان واکسن کووید 19-به همراه
ر
اطالعان در مورد چگونیک دریافت واکسن
تصاویری برای نشان دادن زمان مقرر هر دوز و
صفحه تارنمای  CDCدریافت واکسن کووید.19 -
اگر سؤاال رن دارید ،از پزشک خود یبتسید.
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