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متدوال  سؤاالت -19-واکسن های کووید            
 

ایمنی و اثرات جانبی            

 

 

چیست؟  19- اثرات جانبی رایج واکسن های کووید     

 شامل:  19-از دریافت واکسن کووید پس رایج اثرات جانب  
 )یا ران برای کودکان خردسال( یا تورم در بازو در محل تزریق واکسن ،رسخ   ،درد •
 لرز ،تب •
 رسدرد •
•  

 
 احساس خستگ

 )کودکان خردسال( ناآرایم یا گریه •
 یلعضالن  و مفصدرد  •
 تورم گره های لنفاوی  •
 از دست دادن اشتها  ،تهوع •

 

  اما باید ظرف یک یا دو روز برطرف شود.   ،نب  ممکن است توانانی شما را برای انجام فعالیت های روزانه محدود کندااین اثرات ج
 از افراد به هیچگونه اثر جانب  مبتال نیم شوند.    مبتال اغلب افراد فقط به اثرات جانب  خفیف 

 یم شوند و برخ 
 

ی حال در شما بدن که دن ده  یم نشان.  است  کردن کار حال در واکسن  که آنند عالمت و هستند عادی ب  نجا اثرات  یادگیر
 دچار نب  اج اثرات به قبیل دوز یک زا بعد اگر حب   که است مهم.  باشد یم مصونیت ساخت    حال در و است ویروس با جنگیدن
. نکنید را اینکار بگوید شما پزشک یا درمان   خدمات دهنده ارائه آنکه  مگر ،کنید  دریافت را شده  توصیه دوزهای تمایم  ،شدید   

 

 کنید. مالحظه   CDCرا در  19-پس از دریافت واکسن کووید ممکناثرات جانب  

 
 به اثرات جانبی دچار نشوم چه یم شود؟   19-اگر پس از دریافت واکسن کووید 

از هر شخص به شخص دیگر متفاوت است.  اغلب افراد در کارآزمانی های بالیب    19- پس از دریافت واکسن کووید  ها   عکس العمل
 از آنها اصال هیچگونه اثر جانب  نداشتند.  این افراد هنوز نسبت به    19-واکسن های کووید

فقط اثرات جانب  خفیف داشتند و برخ 
واکسیناسیون شما را از عفونت   ،نداشته باشید   یا   نب  داشتهاچه شما اثرات جپس از واکسیناسیون  قوی داشتند.    خ ایمب   پاس  ،واکسن

 . حفاظت یم کند  19-شدید کووید

 
 وجود دارد؟  19-واکسیناسیون کوویدآیا عکس العمل های جدی پس از  

  را  سالمب  هار مشکل جدی چ مراقبب  ایمب  واکسن های اما بسیار نادر هستند.  سیستم  رخ دهند عکس العمل های جدی یم توانند  ،بله
Moderna ،Pfizer و Novavax بر واکسن ی    ح شده اند.  هم اکنون ارجحیت واکسن های کو     19-ویدشناسانی کرده اند که در زیر تشر

ربط داده شده است.    J&J   جدی است که به واکسن اما توصیه یم شود.  یک دلیل این ارجحیت به سبب یک اثر جانب  نادر J&J 
 ا گر واکسن دریافت یم کنید ، اثرات جانب  واکسن را مالحظه کنید تا در باره مراقب بودن برای عالئم ممکن بیاموزید. 

 

اانافیالکیس:   • لعمل حساسیب  نادر ویل جدی است که یم تواند پس از مرصف دارو یا دریافت هر  انافیالکیس یک عکس 
د عکس العمل را بصورت موثر و فوری درمان  نخدمات درمان  یم توان  گانارائه دهند   رخ دهد،واکسب  رخ دهد.   اگر این اتفاق  

عکس العمل های حساسیب  بعد از    DCCصفحه تارنمای    در نیر  یم توانند رخ دهند.    کم شدتد. عکس العمل های دیگر  نکن
 بیشی  بیاموزید.   19-واکسیناسیون کووید

 

  : Novavaxو Moderna ,Pfizer پس از واکسن های  پریوکاردیتو  مایوکاردیت •
 

جداره خارخ  قلب است. مایوکاریت و پریوکاردیت پس از واکسیناسیون    التهابعضله قلب و پریوکاردیت    التهابمایوکاردیت  
احت    ،پریوکاردیت پس از واکسیناسیون  یا نادر هستند.  اغلب افراد دچار مایوکاردیت    19-کووید بهبودی حاصل با دارو و اسی 

ی پیدا  به رسعت  یم کنند و   یم توانند پس از بهبودی    معموأل  ،افرادی که این عوارض را تجربه یم کنند   . یم کننداحساس بهی 
 بازگردند.  عالئم به فعالیت های عادی روزانه خود 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/aftervaccination/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
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متدوال  سؤاالت -19-واکسن های کووید            
 

ایمنی و اثرات جانبی            

 

ی  واکسن های Pfizer  و Moderna:  اغلب موارد پس از دوز دوم واکسن گزارش شده اند. نوجوان مذکر و جوانان احتمال بیشی 
پذیری دارند.  نشان داده شده است که افزایش فاصله بتر  دوز اول و دوم، خطر مایوکاردیت را کمی  یم  کند . این یگ از  برای تاثیر
ند دوز دوم را 8 هفته پس از دوز اول دریافت  دالییل است  که چرا  هم اکنون به نوجوانان و جوانان توصیه یم شود که در نظر گیر

 کنند.  این طور  به نظر یم رسد  که خطر مایوکاردیت  پس از تقویب  ،  کمی  از رویداد آن پس از دوز دوم باشد. 
 

 در مقایسه با افراد سنتر  12 و باالتر ،  کودکان سنتر  6 ماه تا 11 سال، دوزهای پایتر  تری از واکسن را دریافت یم کنند.  یک  گزارش   
 اخیر  CDC دریافت که پس از واکسیناسیون کووید-19، هیچ خطر افزوده مایوکاردیت بتر  کودکان سنتر   6 ماه-5 سال وجود ندارد.  در  

 یوکاردیت امورد م 11 ،ساله  11-5کودکان به کودکان   Pfizerمیلیون دوز  8 أ تقریب از تزریق پس،  CDC ک مطالعه منتشر شده توسطی 
.  اغلب این موارد خفیف بودند  و به رسعت بهبودی حاصل کردند.  ند گزارش و تایید شد     

 

 چند سیتیم   التهان  و بیماری ، یوکاردیت پریوکاردیتااز قبیل م ،عوارض قلب  سال به باال دریافت که خطر  5بر روی افراد  طالعهمیک  
یا  Moderna بود.    Pfizer  ی از واکسن هاییک دوز یا دریافت وقوع آن پس از باالتر از ، 19-ویدو پس از عفونت ک دوزهای بیشی   (MIS-C) 

یوکاردیت ناشر از واکسن اتوجه کنید که م همچنتر  حائز اهمیت است نث و مذکر تمام سنتر  دیده شد.  ؤ این کشف در میان افراد م
دیگر به طول نیم انجامد.  عللیوکاردیت ناشر از اخفیف تر است و به مدت م  

  
 واکسن Novavax: موارد مایوکاردیت و پریوکاردیت در میان افرادی که واکسن کووید-Novavax 19 را دریافت کردند گزارش   

Novavax ممکن است خطر این عوارض نادر را کاهش دهد.  ،هفته پس از اویل  8    دوز دوم شده است.  دریافت
 

یان قلب  سیندروم ،با خطر افزون سکته مغزی  19-حائز اهمیت است توجه کنید که بیماری کووید    ،مزمن انسداد رسر
) بان نامنظم قلب( و مرگ قلب   ،از کارافتادن قلب ،آنفارکتوس )سکته قلب  یوکاردیت و پریوکاردیت همراه اچنتر  مهم  ،آریتمیا)ض 

 است. 
 
 

اما جدی و در برخ  مواقع مرگبار   یک عارضه نادر  J&J  :TTSپس از واکسن    (TTS)ترومبوسیس با ترومبوکایتوپنیا  سیندروم   •
که واکسن  نث    ؤ مافراد مذکر و    ز در حوزه وسییع ا   TTSیم شود.    ها خون و پایتر  بودن پالکت    یاست که شامل لخته ها

J&J   از خطر افزون این رویداد نادر ویل نامطلوب  هژ یسال باید بو   49- 18گزارش شده است. زن های سنتر     ،را دریافت کردند 
 دیدن کنید تا بیشی   CDC  19-رویدادهای منتخب نامطلوب گزارش شده پس از واکسیناسیون کوویدآگاه باشند.  از 

 بیاموزید. 
 

 سیستم ایمب  بدن  در آن یک نارسانی نادر است که J&J : GBSپس از واکسن   (GBS)باره-ندروم گیلنیس
            GBS    از  و در برخ  اوقات فلج یم شود.  اغلب افراد پس ن  .  این سبب ضعف عضالیم زند به سلول های عصب صدمه 

گزارش  ،دریافت کردند   J&J در افرادی که واکسن   GBS    یم شوند دائیم عصببرخ  دچار آسیب اما  ،کامال بهبود یم یابند.  
6افراد در حدود  و مسن تر.  تقریبا تمایم هسال  50ان دمر  هژ یبو  ،شده است.  موارد موجود میان مردان بیشی  بودند                 

ی بیشی  از رویدادهای نامطلوب                هفته پس از دریافت واکسن بیمار شدند. اغلب در 3 هفته اول بیمار شدند.  برای یاد گیر
  منتخب گز ارش شده پس از واکسیناسیون کووید -CDC 19 دیدن نمایید.               

               
در آمریکا تزریق شده اند. اگرچه اثرات جانبی ممکن است  19- واکسن کووید هایمیلیون دوز  603 ،تا این تاری    خ                
ن واکسن های کووید               بر خطرات آن غالب است.  19- رخ دهند، اما بسیار نادر هستند.  مزایای بروز نگاه داشت   

 
 باشند؟نبی دراز مدت داشته  ااثرات ج 19- یا احتمال یم رود که واکسن های کوویدآ 

. احتمال اثرات جانب  دراز مدت ب اثرات جانب  دراز مدت   ،است.  بر مبنای آنچه که در باره واکسن های دیگر یم دانیم سیار بعید خیر
کت های سازنده واکسن های (FDA)ذا و دارو غهفته پس از دریافت واکسن رخ یم دهند.  به این دلیل سازمان   6مدت در   رسر

کت کنندگان در    را ملزم کرد  19-کووید کت کنندگان در کارآزمانی  هشت هفته دنبال کنند. حد اقل را به مدت  ها   کارآزمانی که رسر   -و رسر
از اینکه  پس CDC بعالوه،هنوز دنبال یم شوند.   ،تصویب شده اند / تأیید از اینکه واکسن ها برای استفاده  حب  پس ،واکسن های

از زمان  که واکسن های به نظارت نزدیک آنها ادامه میدهد .   ،مجوز دریافت کرده اند تصویب شده و / تأیید  19-واکسن های کووید

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-09-01/05-COVID-Shimabukuro-508.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm705152a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm705152a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7114e1.htm?s_cid=mm7114e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7114e1.htm?s_cid=mm7114e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7114e1.htm?s_cid=mm7114e1_w
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
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متدوال  سؤاالت -19-واکسن های کووید            
 

ایمنی و اثرات جانبی            

 

س قرار گرفته اند به خون   19-کووید
آزمانی های واکسن آغاز شده ر یک سال یم گذرد )و حب  از زمان  که کا بطور وسیع در دسی 

  اند و هیچ اثرات جانب  دراز مدت شناسانی نشده اند.   دریافت کرده را   19-. میلیون ها نفر واکسن های کووید(بیشی  یم گذرد  است

  

ات جانب  دراز مدت هم در بزرگساالن و هم در کودکان ر یم شود یم تواند اث 19-ما یم دانیم که ویروش که سبب کووید ،در مقابل
 شدید ا  برای ماه ه  ،19-از عفونت اولیه کووید برخ  از افراد پس ،ایجاد کند.   برای مثال

 
  ،همچنان عالئیم مانند احساس خستگ

 نفس دارند که معموال به آن به عنوان   ،رسدرد  ،مشکل خواب
 

یک عارضه شدید که  عالوه،اشاره یم شود. ب کووید طوالن  و تنگ
یک  MISتاثیر بگذارد.   MIS)-(Aو بزرگساالن   MIS)-(Cنامیده یم شود یم تواند بر روی کودکان  چند سیستیم التهان  سیندروم 

، مغز  ،کلیه ها ،  شش ها  ،قبیل قلب است که به سبب آن بخش های مختلف بدن از  19-کوویدناشر از  جدی   عارضه نادر اما 
ی شدن در بیمارستان هستند و  ءیا اعضا  ،چشم ها  ،پوست سیستم گوارشر ملتهب یم شوند.  بسیاری بیماران نیازمند بسی 

ند.  واکسن های کووید  ،متاسفانه  حفاظت ارائه میدهد.  ،در مقابل این اثرات "دراز مدت" ویروس 19-برخ  یم میر

 
چگونه باید آن را گزارش کنم؟  ،اگر پس از دریافت واکسن دچار عکس العمل شوم    

اگر پس از واکسیناسیون، رویداد نامطلون   دارید)اثر جانب   ممکن( حب   اگر شما مطمت    نیستید که واکسن باعث آن شده است، لطفأ  
 را به  VAERSگزارش دهید.  سیستم گزارش رویداد نامطلوب واکسن یک سیستم هشداردهنده زودهنگام است که  FDA و CDC آن

 برای تشخیص مشاکل ایمب  ممکنه از آن استفاده یم کنند.  برای تشکیل گزارش به 7967- 822-800-1 تلفن کنید یا از 
 http://vaers/hhs.gov/reportevent.html دیدن کنید. 

 
 اگر شما برای بررش سالمت پس از واکسیناسیون  V-safe CDC  ثبت نام کرده اید ، شما  همچنتر  یم توان ید عالئم خود را از  طریق

 اپ تلفن هشیار گزارش دهید. 

 
  هیچیک از VAERS یا V-safe مشاوره پزشگ ارائه نیم کنند. اگر در هر زمان پس از واکسیناسیون،  شما عالئم یا مشاکل  سالمب  

ید یا در جستجوی معالجه پزشگ باشید.    دارید که شما را نگران کرده است، لطفأ با ارائه دهنده خدمات درمان  تماس بگیر
 

داخل واکسن ها چیست؟    
 مواد غذانی هستند 19-های کووید تقریبا تمایم اجزای واکسن

چرن  شکر و نمک. - همان اجزای موجود در بیشی   
 بعالوه: 

 هستند.  RNA(mRNA) یام رسانحاوی یک پ Modernaو  Pfizer 19-واکسن های کووید •

 19-ویروس نامربوط به ویروس عامل کوویدیک نسخه  یک حاوی Johnson&Johnson/Janssen 19- واکسن کووید •
 است. 

( یک ویروس است که  شامل قطعات ن    Novavax 19- واکسن کووید • ر)پروتئتر   آنها ؛است 19-کوویدعامل  ض 
ی هستند  قطعات               که معموال پروتئتر  میخ  نامیده یم شوند.   آن چیر   

 
ه پاسخ ایمب  ایجاد کند.  این پاسخ به حفاظت شما از ابتال بهکاین اجزا به سلول های در بدن شما دستور یم دهند           
،اجزای واکسن را بدور یم ریزد تمایم  ،در آینده حفاظت یم کند.  پس از اینکه بدن یک پاسخ ایمب  تولید یم کند   19-کووید          
العان  که سلول نیاز ندارد را بدور یم ریزد.  این فرآیند یک بخش ار عملکرد عادی بدن است. همانگونه که هر اط          

Novavax نیر  حاوی یک "کمگ" است تا پاسخ ایمب  بدن را قویی  کند.    کمگ ها در بسیاری از واکس ها                19-واکسن کووید      

استفاده یم شوند.          
ژ بافت )مانند سلول های جنتر  کورتا ،دارنده )مانند تیمروسال یا جیوه(همواد نگحاوی اجزانی مانند   ،19-یدواکسن های کوو          
(حشده یا مواد         )مانند تخم مرغ یا مواد یافتب  در آجیل( دارو  ،ک بیوتیب  آن ،یوان   های غذانی

الیتکس)ماده   ،پروتئتر   
یا فلز نیستند.  ، پالستیگ(          

 
       در مورد چه اجزانی در واکسن های کووید-Novavax , Moderna ,Pfizer  19 و Johnson & Johnson وجود دارد یا  

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/mis/index.html
http://vaers/hhs.gov/reportevent.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html#anchor_1607560764339
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Janssen.html#ingredients
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Janssen.html#ingredients
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/novavax.html#ingredients
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html#ingredients
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients
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متدوال  سؤاالت -19-واکسن های کووید            
 

ایمنی و اثرات جانبی            

 

در این لینک ها بیشی  بیاموزید.  ،ندارد            

 
 مبتال شوم؟  19-آیا یم توانم از واکسن به کووید 
   .    19-کووید  عامل ویروش را که 19-یک از واکسن های کووید مبتال شوید.  هیچ 19-شما نیم توانید از واکسن به کوویدخیر
 یم کنند. برای یک یا دو روز  ،ز دریافت واکسناافراد پس  ،اوقات برخ  ندارد.    است،  

 
 دچار تب یم شوند یا احساس خستگ

 چند روز برطرف شوند.   ظرفعالمت آنند که بدن در حال ساخت ایمب  است.  آنها باید این اثرات جانب  عادی هستند و یک   

 
من مثبت شود؟  19-آیا دریافت واکسن باعث یم شود که آزمایش کووید    

. واکسن ها باعث نیم شوند که آزمایش    ( ،ن ویروش )سواب یا آزمایش آب دهانژ یا آنب   PCRخیر  شما که در  شامل خودآزمانی
 ،مثبت شود.  آزمایش شما ممکن است در برخ  آزمایش های پادتب  خون )آنب  بادی(  ، است  19-کووویدکنون     جستجوی عفونت    
 عملکرد واکسن ها است که به بدن شما یاد یم دهد که پادتن بسازد. امر به دلیل نحوه مثبت شود.  این   

 

ی بیشی      صفحه تارنمای آزمایش دیه اداره بهداشت عمویم ،19-در مورد آزمایش های کوویدبرای یادگیر
   Ph.lacounty.gov/covidtests  کنید. مالحظه  را 

 
دریافت  19-یم توانند واکسن کووید ،یا شیر یم دهند  ،تصمیم به بارداری دارند  ،آیا افرادی که باردار هستند  

   کنند؟  

همچنتر   ،یا در حال حاض  سیع یم کنند باردار شوند  ،شیر یم دهند  ،برای افرادی که باردار هستند  19-اکسیناسیون کووید، و بله
احتمال  ،مبتال یم شوند  19-رادی که در دوران بارداری به کوویدتوصیه یم شود.  اف ،که ممکن است در آینده باردار شوند   افرادی
ی ی دارد کهو همچنتر   نوزاد مرده دارند هفته( یا   37)زودتر ار  برای زایمان زودرس بیشی   یدچارمشکالت بارداری دیگر  احتمال بیشی 
 شوند. 

 

ی از بیماری شدید و مرگ در افرادی که باردار هستند کمک یم کند و از نوزادان  ،در دوران بارداری 19-واکسیناسیون کووید به پیشگیر
ی شدن در بیمارستان 6کوچکی  از   حفاظت یم کند.  برای اطالعات بیشی   ،ماه در مقابل بسی 

دیه ،االت متداول واکسن:بارداری ؤ س  که باردار هستید وشیر   19-واکسن های کووید و صفحه و باروری ،شیر
 در دوران 

 کنید.   مالحظه، CDCرا در تارنمای  یم دهید

 
 دریافت کنند؟ 19-واکسن کوویدآیا افرادی که مبتال به حساسیت هستند یم توانند  

 دارد.  
 

 بستگ
هانی   به  که  افرادی •

   ،الیتکس  ، )شامل تخم مرغ(، غذاخورایک  داروهای  مانند   چیر 
 

دانه گرده حساسیت یا    ،حیوانات خانگ
 دارند   یا افرادی ،دارند 

 
 یم توانند واکسینه شوند.  ،که سابقه حساسیت های خانوادگ

 با پزشک خود  ،حب  اگر شدید نبوده ،واکسن یا درمان تزریق  داشته اید یک اگر شما عکس العمل حساسیت نسبت به  •
ید.   ،صحبت کنید تا در مورد ایمب  دریافت واکسن   تصمیم بگیر

 Modernaیا  Pfizerشما نباید واکسن  ،حساسیت دارید  PEGیا  (Polyethylene Glycol)اگر به پیل اتیلتر  گالیکول  •
سید آیا یم توانید واکسن   دریافت کنید.  Novavaxیا  J&Jدریافت کنید.  از پزشک خود بیر

سید  J&Jیا   Novavax واکسن نباید شما ،دارید  حساسیت سوربات پیل به اگر •  دریافت کنید. از پزشک خود بیر
Moderna دریافت کنید.  یا    Pfizer آیا شما یم توانید واکسن                     

 

  شدید( وجود دارد.  آنافالکیس )یک نوع عکس العمل حساسیب   کوچکخطر    ،با هر واکسب  
 

ن شوید که آخرین راهنما در صفحه تارنمای ممکن است تغییر کند.   ،العات در مورد عکس العمل ها اط  با عنوان CDCمطمت 
 را برریس کنید و با پزشک خود صحبت کنید.  برای افراد مبتال به حساسیت  19- واکسن های کووید

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/FAQ-Vaccine_PregnancyBreastfeedingFertility.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html#anchor_1628692520287
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html#anchor_1628692520287
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html#anchor_1628692520287
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/specific-groups/allergies.html
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متدوال  سؤاالت -19-واکسن های کووید            
 

ایمنی و اثرات جانبی            

 

 
ی کسب کنم؟   کجا یم توانم اطالعات بیشی 

، کد 19-برای چاپ یا مشاهده این سؤاالت متداول یا سؤاالت متداول مربوط به مباحث دیگر واکسن کووید •
QR  مراجعه نمایید.  19-االت متداول واکسن کوویدسؤ را اسکن کنید یا به 

• VaccinateLACounty.com –  هانی برای نشان دادن  همراه نگارهبه 19-های واکسن کوویدبندیزماناز جمله
 . چگونه واکسینه شویم موعد تزریق هر دوز و اطالعات مربوط به 

 19-هانی برای کوویدواکسنبا عنوان  CDCتارنمای  •

   19-متداول درباره واکسیناسیون کووید سؤاالت  و  19-باورهای دروغ و حقایق درباره واکسن های کووید •

      CDC  کنید.   مالحظهرا 

 . اگر سؤاالن  دارید با پزشک خود صحبت کنید •

  

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm#FAQs
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm#FAQs
http://vaccinatelacounty.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?walkin=TRUE
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

