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 ایایمن برای افراد با رنگ پوست سیاه و قھوه
 پوست بودند.کنندگان در تحقیقات مربوط بھ واکسن از افراد رنگیناز شرکت %30بیش از 

 
 فاقد محصوالت انسانی و حیوانی

 انسانی نیستند.مرغ، گوشت خوک، مواد نگھدارنده یا دیگر عناصر حیوانی یا ھا حاوی تخماین واکسن
 

 پوستتأییدشده ازسوی پزشکان سیاه
National Medical Association  (انجمن ملی پزشکی) وBlack Physicians Network of Greater Rochester 

 کنند.اند و مصرف آنھا را تأیید میھا را ازلحاظ ایمنی بررسی کردهپوست گریتر راچستر) این واکسن(شبکھ پزشکان سیاه
 

 کنندمبتال نمی COVID-19شما را بھ 
 مبتال کنند. COVID-19توانند شما را بھ ھا حاوی ویروس کرونای جدید نیستند و نمیواکسن

 
 
 

 شودآوری نمیاطالعات مربوط بھ وضعیت مھاجرت جمع
وضعیت مھاجرت شما استفاده شود دراختیار وجھ الزم نیست اطالعاتی را کھ ممکن است برای شناسایی ھیچخواھید واکسن بزنید، بھاگر می

 دولت قرار دھید.
 

 دھدرا افزایش می COVIDبارداری خطر ابتال بھ 
ھستند. دانشمندان درحال تحقیق روی این موضوع ھستند  COVIDزنان باردار بیشتر از ھمھ درمعرض خطر عوارض ناشی از ابتال بھ 

ھای بھداشتی خود دھنده مراقبتھا ایمن است یا خیر. برای کسب اطالعات بیشتر، با ارائھکھ آیا واکسن برای زنان باردار و نوزادان آن
 صحبت کنید.

 

ھای ِجنِسی، رسانی در شھرستانو کارگروه خدمات» Finger Lakes COVID-19مرکز واکسیناسیون «تولیدشده ازسوی 
 لیوینگستون، مونرو، اورلئان، انتاریو، ِسِنکا، ِوین، وایومینگ و یتس.

www.flvaccinehub.org 

 
 

 ایمن است

FDA  (سازمان غذا و دارو) و یک
کارگروه مستقل مشاوره در ایالت نیویورک 

ھای پس از بررسی و آزمایش دقیق، واکسن
Pfizer  ،(فایزر)Moderna  (مدرنا) 

 (جانسون  Johnson & Johnsonو 
جانسون) را تأیید کردند. بیش از و 

ھای بالینی نفر در کارآزمایی 116,000
شرکت کردند. بیش از یک نفر از ھر سھ 

 پوست بودند.کننده رنگینشرکت

 
 
 

 مؤثر است

در پیشگیری از  %100ھر سھ واکسن تأییدشده 
ومیر بر اثر بستری شدن در بیمارستان و مرگ

COVID-19 ھای اند. واکسنمؤثر بوده
Pfizer  وModerna  ًدر  %95تقریبا

مؤثر  COVID-19جلوگیری از ابتال بھ 
تا  J & Jاند. در ایاالت متحده، واکسن بوده

 %86و  COVIDدربرابر عفونت  72%
ن بیماری مؤثر بوده دربرابر ابتال بھ نوع شدید ای

 است.

 
 
 

 است رایگان

صورت بھ COVID-19ھای واکسن
شوند. ممکن است رایگان بھ شما ارائھ می

ای بابت ارائھ دھندگان ھزینھبرخی از ارائھ
واکسن از شما دریافت کنند، اما بیمھ درمانی 

شما این ھزینھ را پوشش خواھد داد. اگر 
شما دریافت  ای ازبیمھ ندارید، ھیچ ھزینھ

 شود.نمی

http://www.flvaccinehub.org/
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 واکسن حاوی ویروس کرونا نیست

شود، بسازد. وقتی این پروتئین وارد بدن می COVID-19ضرری شبیھ بھ پروتئین موجود در ئین بیطور موقت پروتکنند تا بھھا بدن را تحریک میاین واکسن
 بھ آنھا نیاز دارد. COVID-19کند کھ بدن ما برای مقابلھ با ویروس واقعی ھایی را تولید میبادیآنتی

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دانشمندان یک گام جلوتر
 بودند

 
-COVIDھای اگرچھ واکسن

سرعت ساختھ شدند، اما بھ 19
ھا آنھا نتیجھ دستاورد سال

 تحقیق روی ساخت واکسن
ھای مشابھ برای ویروس

 ھستند.

 آمیزآزمایش کامل و موفقیت
 

نیز  COVID-19ھای واکسن
مطابق با استانداردھای ایمنی 

اند. ھا ساختھ شدهدیگر واکسن
در  COVID-19کھ ازآنجایی

ھمھ جا گسترش یافتھ بود، 
توانستند سرعت میمحققین بھ

ھا مصونیت ببینند کھ واکسن
 کنند.ایجاد می

برخی در دو نوبت ارائھ 
 شوندمی

 
و  Pfizerھای دوز دوم واکسن 

Moderna  را باید دریافت کنید
 COVID-19تا کامالً دربرابر 

مصون شوید. دوز دوم را چند 
تزریق دوز اول  ھفتھ بعد از

دریافت خواھید کرد. واکسن 
Johnson & Johnson  فقط

 شود.در یک دوز تزریق می

را تغییر  DNAتوانند نمی
 دھند
 

دھند تا ھا بھ بدن یاد میواکسن
بخشی از ویروس کرونا را 

 Modernaو  Pfizerبسازند. 
 mRNAھای طبق دستورالعمل

اند، رسان) ساختھ شدهای پیام(آران
از  Johnson & Johnsonاما 

DNA  موجود در یک ویروس
خطر در ساخت واکسن استفاده بی

کند کھ باعث ابتال بھ بیماری می
 کند.ود را تکثیر نمیشود و خنمی

 
 
 
 

 ھازدن ماسک، رعایت فاصلھ، شستن دست
تا وقتی گسترش ویروس متوقف نشده است، ھمچنان این اقدامات 

 احتیاطی را رعایت کنید.
 

 اید؟ واکسن بزنیدمبتال شده COVIDقبالً بھ 
دانیم کھ وجود دارد و ما نمی COVID-19ابتالی مجدد بھ احتمال 

 تا چھ مدت مصون ھستند. COVID-19بھبودیافتگان 

 شودمثبت نمی COVID-19نتیجھ آزمایش 
ھایی کھ برای تشخیص عفونت شود کھ نتیجھ آزمایشواکسن باعث نمی

 شود، مثبت شود.فعلی انجام می
 

 صورت آنالینکسب اطالعات بیشتر بھ
 https://www.cdc.gov/coronavirusبھ پیوندھای زیر مراجعھ کنید: 

,https://ny.gov/vaccine and https://www.flvaccinehub.org. 

 
 

 

 )، CDCاختصار (مراکز کنترل بیماری و پیشگیری از آن یا بھ Centers for Disease Control and Preventionمنابع: 
New York State Department of State  ،(وزارت امور خارجھ ایالت نیویورک)University of Massachusetts Medical 

School گاه ماساچوست) و شھرستان ویک، کارولینای شمالی.(دانشکده پزشکی دانش 

 
برای گرفتن وقت مالقات، با شماره 

در روچستر تماس  3-1-1یا  1-1-2
 بگیرید.

 جانبی مھمبدون عوارض

مدت یک یا دو عوارضی مثل درد عضالنی، تب، خستگی و عالئم خفیف دیگری را بھھا، ممکن است برخی افراد پس از واکسینھ شدن، مثل سایر واکسن
دھند کھ سیستم ایمنی بدن در حال ایجاد مصونیت دربرابر بیماری است. در موارد نادر، ممکن است افراد بالفاصلھ روز تجربھ کنند. این عوارض نشان می

ھای بھداشتی دیده مراقبتھا توسط متخصصان آموزشبھ ھمین دلیل است کھ ھمھ واکسیناسیون زا نشان دھند.پس از تزریق ھر واکسنی واکنش حساسیت
 دقیقھ صبر کنید. 15شوند و شما باید پس از تزریق و قبل از ترک درمانگاه حداقل انجام دمی
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