
است افراد زیر ممکن. دریافت کرده است، بروز استهشدبروزیک دوز واکسن قبألکه سال و بزرگتر 6هر فرد از سنین •

:دوزهای اضافی دریافت کنند

o شان هشدبروزماه پس از اولین دوز 4حداقل ، هشدبروزمی توانند یک دوز دوم سال و بزرگتر 65بزرگساالن از سنین

.دریافت کنند

o نکه کدام با پزشک خود درباره ای.  اضافی دریافت کنندهشدبروزمی توانند دوزهای افرادی که دارای نقص ایمنی هستند

.برنامه برای شما بهترین است، صحبت کنید

.دریافت کنندبروز شدهباید هم اکنون یک دوز واکسن افرادی که واکسینه نیستند •

تک ) واکسن اصلی ماه پس از آخرین دوز 2دریافت نکردند، باید حداقل هشدبروزاما واکسن افرادی که واکسینه هستند •

.دریافت کنندهشدبروزیک واکسن ، (ظرفیتی

.واکسن داشته باشند، از جمله حداقل یک دوز بروز شدهبه چند دوز نیاز استممکنسال 5ماه تا پایان 6کودکان از سنین •

.  دریافت کردند داردقبألواکسنی که ( انواع)و نوعسنشانبستگی به دوزهاتعداد 

.اندداشته 19-همگان باید واکسینه شوند حتی اگر باردار یا شیرده هستند یا کووید•

.دیدن کنید cdc.gov/coronavirus/vaccineبرای اطالعات بیشتر، از •

19-کووید

حقایق واکسن

رایگان

واکسن ها برای همگان موجود است

است، حتی اگر بیمه نداریدرایگان 19-واکسن های کووید•

از شما سؤال نخواهد شدمهاجرت تاندرباره وضعیت •
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به عنوان یک برخی موقعیت ها و در + 12برای افراد سن نوواوکسظرفیتیواکسن تک : توجه

.در دسترس است+ 18تقویتی برای افراد 

. ایاالت متحده موجود نیستدردیگرجانسون و جانسون ظرفیتیواکسن تک 

23-11-5

.دریافت کنند19-کوویدواکسن دوز بروز شده ماهه و بزرگتر باید حداقل یک 6تمامی افراد 

.حفاظت می کنندکوویدواکسن ها از بدترین عواقب 

درشدنبستری،19-کوویدازناشیشدیدبسیاربیماریبهابتالخطراز19-کوویدواکسن•

.می دهدکاهشراطوالنیکوویدبهابتالیتانخطرهمچنین.می کاهدمرگیابیمارستان

آنهایعنی.هستند(دوظرفیتی)شدهبروزمادرناوفایزر19-کوویدهایواکسنتمامیاکنون،هم•

.کنندحفاظتهاویروساخیرهایجهشازبیشتریتعدادمقابلدرتااندشدهبروز

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html#accordion-2-collapse-1


19-کووید

حقایق واکسن

نحوه دریافت واکسن

و غروب بازهفته هااز آنها آخر بسیارى-صدها مرکز در سراسر شهرستان لس آنجلس وجود دارد 
.هستند و نیازی به تعیین وقت قبلی ندارند

:برای یافتن مکانی در محله خود

مراجعه نمایید ph.lacounty.gov/howtogetvaccinatedبه نشانی •
.تلفن کنید0473-540-833-1شماره بهیا 

.تماس بگیرید، یا از پزشک یا داروساز محلی خود بپرسید2-1-1با شماره می توانیدهمچنین •

.ایاب و ذهاب رایگان و واکسیناسیون خانگی در دسترس است•

.والد یا سرپرست قانونی خود نیاز دارندرضایت نامهافراد صغیر برای واکسینه شدن به 

VaccinateLACounty.com

.

.عوارض جانبی جدی نادر هستند

سن،واکتزریقمحلدرقرمزیوتوّرمدرد،ازعبارتندشایعجانبیعوارض•

وسردردلرز،تب،لنفاوی،هایگرهتوّرممفصل،دردیاعضالنیدرد

یه،گرازعبارتندنیزخردسالکودکاندرجانبیعوارض.خستگیاحساس

.بی اشتهاییوخواب آلودگی،بهانه گیری

فاظتحایجادحالدرشماایمنی سیستمکهاستآننشانهجانبیعوارضبروز•

برخیانجامدرشماتواناییبراستممکنجانبیعوارضاین.است

افتدریازپسروزدویایکطیاحتماالا امابگذارنداثرروزانهفعالیت های

.می شوندناپدیدواکسن

.هستندنادرجدیجانبیعوارض•

.ایمن و مؤثر هستند19-واکسن های کووید

ویروسحاویواکسن هاازیکهیچ.نیستممکنواکسندریافتطریقاز19-کوویدبهابتال•

.نیستند19-کوویدعامل

عارضهبهمبتالافرادوسالخوردگان،رنگین پوستافرادجملهازنفرهزارده هارویواکسن ها•

.استشدهاحرازآنهااثربخشیوایمنیوشدندآزمایشپزشکیهای

.کرده انددریافت19-کوویدواکسنایمنبصورتنفرمیلیون صدها،2020دسامبراز•

.می گیرندقرارمتحدهایاالتتاریخدرایمنینظارتشدیدترینتحتهمچنان19-کوویدواکسن های•

آنها.می شودباروریمشکالتبروزباعث19-کوویدواکسیناسیونکهنیستدستدرمدرکیهیچ•

.می  شوندتوصیهبارداریمتخصصانسویازوهستندایمنباردارافرادبرای
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