
برای افراد باردار ایمن ھستند؟ ھا چرا واکسن
ند، بارداری واکسینھ شده بودطولکھ در کسانیمطالعات و نظارت ایمنی بسیاری از •

ه ص مادرزادی را نشان نداداییا نقوعوارض بارداریی برایخطرافزایش گونھھیچ
.است

شماتوانند یواکسن ھا نم.  ندحاوی ویروس زنده نیست19-کوویدھیچ یک از واکسن ھای•
.کنندمبتال کوویدرا بھ نوزادتانیا 

چھ زمانی باید واکسن دریافت کرد
.یددریافت کنواکسن از جملھ یک تقویتی ، شیردھیشما می توانید در ھر مرحلھ از بارداری یا •

ز شده وتقویتی بردریافت شما گذشتھ باشد، تقویتیسری اولیھ یا دوز ماه از آخرین 2اگر حداقل •
.مھم است) دو ظرفیتی(

ھم را ) کزاز، دیفتری،  سیاه سرفھ( Tdapھای دیگر از جملھ آنفوالنزا وواکسنھمزمان، توانیدمی•
.دریافت کنید

.کنیدالحظھمرا ph.lacounty.gov/covidvaccineschedulesبرای جزئیات بیشتر
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11-1-22 (Farsi)

:19-کوویدحقایق واکسن
بارداری و شیردھی

داریدحتی اگر بیمھ ن-واکسن ھا برای ھمھ رایگان است 
ھ نیازی باز ھستند کغروبتعطیالت آخر ھفتھ و طول در مراکز بسیاری. پرسیده نخواھد شدوضعیت مھاجرت از شما بارهدرھیچ سؤالی 

:یک مرکزبرای یافتن . مالقات ندارندگرفتن وقتبھ 
تا صبح8، از ساعت 0473-540-833-1تلفنیا با شمارهنمایید ودیدنph.lacounty.gov/howtogetvaccinatedاز آدرس•

.تماس بگیریدشب8:30
.محل خود بپرسیدداروخانھکترتماس بگیرید یا از پزشک یا د1-1-2توانید با شماره ھمچنین می•
.رایگان و واکسیناسیون در خانھ نیز در دسترس استوسیلھ نقلیھ•

؟واکسینھ شوید19-برای کوویدچرا 
اشی از از نوزاد شما در برابر مشکالت سالمتی جدی نفاظتواکسیناسیون بھترین راه برای ح•

را انبدنتمحافظ ) پادتن ھای(ھای ، آنتی بادیزمانی کھ شما واکسینھ می شوید. است19-کووید
متولد 19-با مقداری حفاظت در برابر کوویدفرزندتان. کنیدد منتقل میدرون رحم خوبھ جنین 
.می شود

کاھش در دوران بارداریرا برای شما 19-کوویدبیماری شدید ناشی ازواکسیناسیون خطر•
مبتال شوند، احتمال بیشتری دارد کھ بیماری آنھا 19-چنانچھ بھ کوویدافراد باردار .دھدمی

.زودرس داشتھ باشندیا زایمان بستری شوند، در بیمارستان شدیدتر باشد و 
دوران بارداری و شیردھی عمده بھداشت مادران، واکسن ھا را در طولسازمان ھایتمام 

.توصیھ می کنند

855.999.8525تماس بگیرید، بھ شماره 6847-626-866-1ھمچنین می توانید با شماره . اگر سوالی دارید، با پزشک خود صحبت کنید
mothertobaby.org/ask-an-expertدر آدرس ا ایمیل بفرستید و یContactUs@mothertobaby.orgبھ آدرس، بزنیدپیامک 

.شروع بھ چت کردن کنید

http://ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules
http://www.VaccinateLACounty.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/
https://mothertobaby.org/ask-an-expert/
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