
• Եթե դուք արդեն ստացել եք COVID-ի դեմ Pfizer կամ Moderna թարմացված 

պատվաստանյութի մեկ դեղաչափ,  դուք համարվում են ժամանակին 

պատվաստված: 

• Եթե դուք ունեք իմունային անբավարարություն, կարող եք լրացուցիչ դեղաչափեր

ստանալ: Խոսեք ձեր բժշկի հետ:

• Եթե երբեք չեք ստացել COVID-ի դեմ թարմացված պատվաստանյութ կամ

COVID-ի դեմ որևէ պատվաստանյութ, դուք պետք է ստանաք Pfizer կամ Moderna

թարմացված պատվաստանյութ: Ձեզ անհրաժեշտ է ընդամենը մեկ դեղաչափ:

• Եթե դուք արդեն վարակված եղել եք COVID-ով կամ եթե հղի եք կամ կերակրում

եք կրծքով, դուք դարձյալ պետք է ընդունեք COVID-ի թարմացված մեկ դեղաչափ:

• Պատվաստանյութը կարող է տրվել այլ պատվաստանյութերի, օրինակ՝ ՄԻԱՎ-ի հետ

միաժամանակ։

• Հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք cdc.gov/coronavirus/vaccine.

• Բազմաթիվ երիտասարդներ, որոնք վարակվում են COVID-19-ով, ունենում են

մեղմ ախտանիշներ կամ չեն ունենում ախտանիշներ: Բայց ոմանք ծանր են

հիվանդանում կամ ունենում են առողջական խնդիրներ, որոնք տևում են երկար

ժամանակ (կոչվում է երկարատև COVID):

• COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը նվազեցնում է COVID-19-ով ծանր

հիվանդանալու վտանգ։ Այն նաև նվազեցնում է երկարատև COVID-ով

հիվանդանալու վտանգը։

• COVID-19-ի դեմ Pfizer և Moderna պատվաստանյութերն այժմ բոլորը

թարմացված (երկվալենտ) պատվաստանյութեր են: Սա նշանակում է, որ դրանք

թարմացվել են՝ պաշտպանելու վիրուսի ավենանոր ենթատեսակներից:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԱՏՎԱՍՏՎԵԼ

• COVID-ի դեմ պատվաստանյութերը հասանելի են բազմաթիվ բուժհաստատություններում, կլինիկաներում, 

դպրոցներում և դեղատներում: Ձեր մոտակայքում պատվաստման վայր գտեք այստեղ՝ 

ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated:

• Եթե դուք 18 տարեկանից փոքր եք, հարցրեք ծնողի/ խնամակալի համաձայնության մասին: Եթե գտնվում

եք խնամատարության տակ (foster care), ձեր խնամատարը կամ խմբային բնակավայրի աշխատակիցը

կարող է տալ համաձայնություն (consent), եթե դուք համաձայն եք:
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Ի՞նչ  պետք  է  իմանան  դեռահասները 

ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ՁԵԶ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ  ԵՆ COVID-19-Ի ԱՄԵՆԱՎԱՏ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻՑ

• Զանգահարեք Հանրային Առողջության Վարչության Պատվաստման Զանգերի

Կենտրոն 1-833-540-0473 կամ 2-1-1 համարներով, եթե օգնության կարիք ունեք

պատվաստանյութ գտնելու, փոխադրամիջոցի կամ տանը պատվաստվելու հարցում։

• COVID-ի դեմ պատվաստանյութերն անվճար են, նույնիսկ եթե դուք չունեք

ապահովագրություն:

• Ձեզ չեն հարցնի ձեր ներգաղթի կարգավիճակի մասին։

Նշում: Միավալենտ Novavax պատվաստանյութը հասանելի է 12+ անձանց որոշ իրավիճակներում:

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


Խոսեք ձեր բժշկի, ծնողի/ խնամակալի կամ այլ վստահելի մեծահասակի հետ 

COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի մասին։ Ուղղեք նրանց ցանկացած 

հարց, որը դուք կարող եք ունենալ:

ԼՈՒՐՋ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱԶՎԱԴԵՊ ԵՆ

• Տարածված կողմնակի ազդեցությունները ներառում են՝ ձեռքի ցավ,

այտուց կամ կարմրություն ձեռքի այն հատվածում, որտեղ ներարկում է

արվել, սրտխառնոց, հոգնածություն, ջերմություն, դող, գլխացավ կամ

մկանային ցավ: Այս կողմնակի ազդեցությունները պետք է անհետանան

մի քանի օրվա ընթացքում: Ոչ բոլորի մոտ են լինում կողմնակի

ազդեցություններ:

• Կողմնակի ազդեցությունները նշան են, որ ձեր իմունային համակարգը

ստեղծում է պաշտպանություն:

COVID-19-Ի ԴԵՄ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐՆ ԱՆՎՏԱՆԳ 

ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԵՆ

• COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը փորձարկվել են, և

պարզվել է, որ դրանք անվտանգ և արդյունավետ են

դեռահասների համար: Դրանք շարունակում են գտնվել

մանրակրկիտ վերահսկողության (մշտադիտարկման) տակ։ Մինչ

օրս հարյուր միլիոնավոր մարդիկ ապահով կերպով

պատվաստվել են COVID-19-ի դեմ:

• Ծանր ալերգիկ հակազդեցություն (անաֆիլաքսիա) կարող է լինել

ցանկացած պատվաստանյութից հետո, ներառյալ COVID-19-ի դեմ

պատվաստանյութից, սակայն դա հազվադեպ է տեղի ունենում:

• COVID-19-ի դեմ պատվաստվելուց հետո քիչ թվով մարդիկ՝

հիմնականում 12-39 տարեկան արական սեռի անձինք, ունեցել են

սրտի բորբոքում (միոկարդիտ և/կամ պերիկարդիտ): Այս

իրավիճակը հազվադեպ է պատահում, և դեպքերի մեծ մասն

ընթանում է մեղմ, և մարդիկ լավ են արձագանքում բուժմանն ու

հանգստին: Միոկարդիտի կամ սրտի այլ հիվանդությունների

վտանգը ձեզ համար շատ ավելի մեծ կլինի, եթե վարակվեք COVID-

19-ով: COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութից դուք չեք կարող

վարակվել COVID-19-ով: Պատվաստանյութերից որևէ մեկը չի

պարունակում COVID-19-ի հարուցիչ վիրուսը։

• Չկա որևէ ապացույց, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութն

ազդում է պատանիների զարգացման կամ երեխաներ ունենալու

կարողության վրա:

VaccinateLACounty.com
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