
COVID-19واکسناطالعاتبرگھ

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine & Moderna COVID-19 Vaccine

بھداشتی قبل از دریافتحاصل کنید کھ بھ ھمھ سواالت شما توسط ارائھ دھنده خدماتلطفاً این برگھ اطالعات را با دقت بخوانید و اطمینان
استشدهدادهپاسخCOVID-19واكسن

COVID-19چیست؟

●COVID-19کروناویروسدلیلبھکھاستعفونیبیمارییک)SARS-CoV-2(شود.میایجادجدیدCOVID-19باراولینبرای
نفسیاگفتگو،خواندنآواز،عطسھ،سرفھتوسطدیگرافرادبھآلودهفردازعمدتاوشدشناختھرسمیتبھ2019سالدسامبردر

ھیچ عالئمی نداشتھ باشند.افراد آلوده می توانند عفونت را گسترش دھند حتی اگرکشیدن انتقال می یابد. توجھ بھ این نکتھ مھم است کھ
بھآلودهافرادازبعضیباشد.طعمیابودادندستازوخستگی،لرز،تب،نفستنگی،سرفھشاملتواندمیCOVID-19عالئم●

دارند کھ از خفیف تا شدید متغیر است.ویروس ھیچ عالئمی ندارند ، در حالی کھ عده ای دیگر عالئمی

کنند؟میمحافظتCOVID-19برابردرھاواکسنچگونھ

آنتی بادی ھا) تا در صورت قرار گرفتن در معرض ویروسواکسن ھا باعث ایجـاد محافظت در بدن ما می شوند (مانند●
COVID-19واکسندوھرکانادابھداشتادارهشود.مابیماریمانعPfizer-BioNTechوModernaھاکاناداییسازیایمنبرایرا

RNAرسانپیامنامبھجدیدیروشازواکسندوھراست.کردهتأییدCOVID-19برابردر - (mRNAدرمابدنبھکھکنندمی)استفاده
محافظت در برابر ویروس کمک می کند.

دراحتماالً)٪95(بصورتCOVID-19بھوابتالافرادشدنبیمارازجلوگیریدرکھاستدادهنشانPfizer-BioNTechواکسن●
خوب عمل می کند.مقایسھ با افرادی کھ واکسن را دریافت ننموده اند بسیار

بامقایسھبااحتماالً)٪94(بصورتCOVID-19بھابتالوافرادشدنبیمارازجلوگیریدرکھاستدادهنشانModernaواکسن●
می کند.افرادی کھ واکسن را دریافت ننموده اند بسیار خوب عمل

COVID-19واکسنبایدکسیچھ Pfizer-BioNTechوModernaکند؟دریافترا

مصرفمنعمواردداشتنبدونباالبھسال18افرادازدستھآن●
در موردھای زیر واکسن داده شود. رضایت آگاھانھ باید شامل اطالعاتیتا زمانی کھ رضایت آگاھانھ داده شده است ، باید بھ گروه●

باشد.میھاجمعیتایندرmRNAواکسنازاستفادهمورددردادهکمبود

oبیماری یا درمان)افرادی کھ سیستم ایمنی آنان کاھش یافتھ است (بھ دلیل
oکسانی کھ دارای اختالل  خود ایمنی ھستند
oزنان باردار یا شیرده
oواکسن((فقط*سال15تا12(کودکان)PFIZER-BioNTech(

شود.ارائھھستندخطرمعرضدربسیارکھسالھ15-12افرادبھاستممکنCOVID-19واکسنکاملسرییک*



کند؟دریافتراCOVID-19واکسننبایدحاضرحالدرکسیچھ

متخصصکھزمانیتارادومواکسننباید،ایدداشتھآلرژیکیاجدیواکنشایدنمودهدریافتكھCOVID-19واکسنىوزاولینبھنسبتاگر
شما بی خطر است دریافت نمایید.ارائھ دھنده خدمات بھداشتی مشخص نماید کھ واکسن برای

از مواد زیر در واکسن:حساسیت ثابت شده فوری یا آنافیالکتیک بھ واکسن یا یکی●

o(تولید كننده) مواد واكسنoآلرژی احتمالی موجود در واکسن
یا در مواد آن

oسایر مواد كھ ممكن است در آن مواد
آلرژی زا پیدا شود

Pfizer-BioNTech COVID-19
(Pfizer-BioNTech)

Moderna COVID-19
(Moderna)

● Polyethylene glycol (PEG)●محصوالت آماده سازی روده برای
کولونوسکوپی ، ملین ھا ، شربت سرفھ،
مواد آرایشی ، محلول ھای مراقبت از

کنتاکت لنز چشم ، محصوالت مراقبت از
پوست و بعنوان ماده افزودنی در بعضی

از مواد غذایی و نوشیدنی ھا

Moderna COVID-19 (Moderna ONLY)
مدرنا فقط

● Tromethamine

(Trometamol, Tris)

عوامل کنتر، بعضی از داروھای●
خوراکی و تزریقی

نکنید.منتقلدیگرانبھراعفونتتاباشدCOVID-19ازناشیتواندمیکھداریدعالئمیاگر●
کنید.صبردیگریواکسنھردریافتازپسھفتھ2برایبایدCOVID-19واکسندریافتازقبل●
کنید.صبرCOVID-19واکسندوزھردریافتازبعدروز28بایددیگریواکسندریافتازقبل●
دھید اگر در وضعیت زیر قرار گرفتھ اید:لطفا بھ شخصي كھ واكسن را بھ شما تزریق خواھد كرد اطالع●

oشده یا احساس ضعف کرده اید.پس از دریافت واکسن ھای گذشتھ یا اقدامات پزشکی بیھوش
oکھ می تواند بر لختھ شدن خون تأثیر بگذارد.دارای اختالل خونریزی ھستید یا دارویی مصرف می کنید

شود؟میتجویزچگونھCOVID-19واکسن

دارد.نیازماه4فاصلھبادوزدوبھوشودمیتجویزبازوفوقانیقسمتدرسوزنباتزریقصورتبھواکسن●

است؟شدهانجامCOVID-19طیدرخطربيوامنبصورتواكسیناسیونارائھبرایاقداماتیچھ

اقداماتازھایینمونھکنند.جلوگیریCOVID-19شیوعازواکسیناسیونھنگامتاھستندمراقببسیاربھداشتیھایمراقبتدھندگانارائھ
ایمنی اضافی شامل موارد زیر است:

نبایددارندCOVID-19عالئمکھافرادیشد.خواھیدبررسیومعاینھCOVID-19عالئمھرگونھنظراز،کلینیکبھورودھنگام●
در کلینیک حاضر شوند .

جز(بھدیگرانازفوت)6(متر2حداقلوکنیدتمیزراخوددستانھمچنین،بزنیدماسککلینیکدرکھشودمیخواستھشمااز●
کسانی کھ با آنھا زندگی می کنید) فاصلھ داشتھ باشد.

ازپس،ایددادهنشانآلرژیکواکنششدهتزریق)IV(وریدیداخلتزریقیاتزریقطریقازکھواکسنییادارویھربھاگر●
mRNAواکسنباواکسیناسیوندریافت COVID-19بود.خواھیدنظرتحتکلینیکدردقیقھ30مدتبھ



پس از دریافت واکسن چھ کاری باید انجام دھم؟

استممکن،واکسنبھاحتمالیآلرژیمورددرنگرانیوجودصورتدر.کنیدصبرخودواکسندریافتازپسدقیقھ15حداقل●
دھد.رخاستممکنواکسیناسیونازپسآلرژییاغش،استمعمولغیرگرچھشود.توصیھایدقیقھ30انتظارترطوالنیزمان

.دھنده خدمات بھداشتی در کلینیک اطالع دھیدبھ شخص ارائھاگر ھنگام انتظار احساس ناراحتی کردید ،

باشید.داشتھفاصلھمتر2حداقلنیستندشماخانھدرکھافرادیازوبپوشیدراخودماسکحتماامکانصورتدر●

.کردن دست ھایتان استفاده کنیداز ضد عفونی الکل  برای تمیزقبل از خارج شدن از کلینیک●

ناراحتی.احساسیاوواکسیناسیوندریافتازپسدقیقھ30تا15حداقلبرایماشینونقلیھوسیلھراندنازداریخود●

فاصلھ،ماسکپوشیدنشاملکھ،COVID-19شیوعازجلوگیریجھتھمآنودھیدادامھمحلیبھداشتمقاماتھایتوصیھبھ●
باشندمیشماخانھمحدودهازخارجدرکھدیگرانباتماسازجلوگیری/کردنمحدودودیگرانازمتری2حداقلگیری

امن.مکانیدرCOVID-19واکسنبھمربوطاطالعاتباخودواکسیناسیونسابقھوپروندهنگھداری●

در چند روز آینده چھ انتظاری باید داشتھ باشم؟

جدیواکسن ایجاد شود. اگرچھ این عوارض برای سالمتی شماعوارض جانبی ممکن است در طی یکی دو روز پس از دریافت●
کنید. این عوارض خود بھ خود از بین می روند.نیستند ، اما ممکن است بھ مدت یک یا دو روز احساس ناراحتی

oرخ دھد.احساس می شود. تورم در محل تزریق سوزن نیز ممکن استشایعترین عارضھ جانبی دردی است کھ در جای تزریق سوزن
کمکپیچیده شده است در جایی کھ واکسن تزریق شده ممکن استگذاشتن یک پارچھ خنک و مرطوب یا بستھ یخ کھ در یک پارچھ

کند.
oبزرگ (غدد، درد مفصل ، لرز یا تب باشد. بزرگ شدن غدد لنفاویعالئم دیگر ممکن است شامل خستگی ، سردرد ، درد عضالنی

متورم) کھ چند روز طول می کشد نیز ممکن است رخ دھد.
oصورت نیاز بھیا ایبوپروفن) ممکن است بھ درد یا تب کمک کنند. دردر صورت نیاز ، داروھای ضد درد یا تب (مانند استامینوفن

خود مشورت کنید.مشاوره در مورد دارو ، با ارائھ دھنده خدمات بھداشتی

یکدر صورت بروز عالئم یا عالئم جدی کھ می توانداین حال ،عوارض جانبی جدی پس از دریافت واکسن بھ ندرت است. با●
است:زیرمواردشاملآلرژیکواکنشعالئم.بگیریدتماس1-1-9شمارهبابالفاصلھ،باشدآلرژیکواکنش

o(برجستگی ھای روی پوست کھ اغلب خارش دارد) کھیر
oتورم صورت ، زبان یا گلو
oمشکل در تنفس

بھداشت عمومی محلی شما گزارش شود.ھرگونھ عارضھ جانبی جدی پس از واکسیناسیون باید بھ بخش

بھداشتی خود تماسکنید نگرانی دارید ، برای مشاوره با ارائھ دھنده خدماتاگر در مورد عالئمی کھ پس از دریافت واکسن ایجاد می●
بگیرید.

اید بھ فرد ارائھعوارض جانبی کھ در ھنگام دریافت دوز اول تجربھ کردهاگر ھنوز نیاز بھ دریافت دوز دوم خود دارید ، در مورد●
دھند دوز دوم اطالع دھید.



چھ زمانی باید برای دریافت دوز دوم واکسن خود برگردم؟

.برگردید)Moderna(ماه4تاروز28طیدریا)Pfizer-BioNTech(ماه4تاروز21طیدر،واکسندومدوزدریافتبرای●

ھای ارائھ دھندهبسیار مھم است. قرار مالقات یا متابعت از دستور العملبرای اینکھ واکس بتواند بخوبی عمل کند دریافت دوز دوم
نمایید.متابعتراOVID-19واکسندومدوزدریافتازاطمینانبرایبھداشتیخدمات

ارائھ می دھد اطالعاول تجربھ کرده اید ، بھ شخصی کھ دوز دوم را بھ شمادر مورد ھر گونھ عوارض جانبی کھ بعد از دریافت دوز●
دھید.

اموری کھ باید بھ خاطر بسپارید

فاصلھماسک،پوشیدنشاملاستممکنکھ،COVID-19شیوعازجلوگیریبرایمحلیبھداشتمقاماتھایتوصیھبھعملادامھ●
باشند.میشماخانھمحدودهازخارجکھدیگرانباتماسازجلوگیری/کردنمحدودودیگرانازمتر2حداقلگیری

وایدنمودهدریافتراCOVID-19واکسندوزدوھرکھزمانیتا)Covid-19واکسنجز(بھننماییددریافترادیگریواکسنھیچ●
باشد.گذشتھدومیااولدوزازروز28حداقل

برنامھامن. برای پیگیری این واکسن و سایر واکسن ھا می توانیددر مکانینگھداری این برگھ یا سایر پرونده ھای ایمن سازی●
CANImmunizeکنید.بارگیرینیزرا

COVID-19واکسنسازی:ایمنثبتپرونده

یکی را تیک بزنید:

⧠Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (COVID-19 mRNA vaccine) (0.3 ml(

⧠Moderna COVID-19 Vaccine (COVID-19 mRNA vaccine) (0.5 ml(

تاریخ دریافت2شمارهدوزتاریخ دریافت1شمارهدوز


