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 COVID-19  اطالعات واکسن ه برگ

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

قبل از دریافت    یئه دهنده خدمات بهداشتتوسط ارا که به همه سواالت شما دی حاصل کن نانیو اطم دیبرگه اطالعات را با دقت بخوان نیلطفاً ا
 پاسخ داده شده است   COVID-19واكسن 

  

COVID-19  ست؟ یچ 

• COVID-19  کرونا روسیو لیاست که به دل یعفون  یماریب کی (SARS-CoV-2) شناخته شد و عمدتا  تیرسم د.شو یم  جادیا  دیجد
 . کشیدن انتقال می یابدنفس   ای، گفتگو  آواز خواندن سرفه ، عطسه ، توسط  گریاز فرد آلوده به افراد د

از افراد آلوده   عضیطعم باشد. ب ایو از دست دادن بو  ینفس ، تب ، لرز ، خستگ  یتواند شامل سرفه ، تنگ  یم COVID-19 عالئم  •
 .است ریمتغ دیتا شد فیدارند که از خف یعالئم گرید یکه عده ا ی ندارند ، در حال یعالئم چیه روسیبه و

 

 کنند؟ یمحافظت م COVID-19 در برابر واکسن ها چگونه

 روسیها( تا در صورت قرار گرفتن در معرض و یباد ی شوند )مانند آنت یمحافظت در بدن ما م ادـجیواکسن ها باعث ا •
 COVID-19 هر دو واکسن اداره بهداشت کانادا   .دما شو یماریمانع ب Pfizer-BioNTech و Moderna ییکانادا یساز  منیا ی را برا 

کنند که به بدن   یستفاده ماRNA -  (mRNA)   پیام رسان به نام یدیاز روش جد  واکسنکرده است. هر دو  دییتأ COVID-19 ها در برابر
 .کند یکمک م روسیما در محافظت در برابر و

 
 COVID-19  بتال بهواشدن افراد  ماریاز ب یرینشان داده است که در جلوگ Moderna واکسن Pfizer-BioNTech واکسن •

 افتی دررا واکسن افرادی که با  سهیر مقاد (Moderna ٪ احتمالا 94  واکسن ٪ احتمالا  Pfizer-BioNTech واکسن 95)بصورت 
 .کند یخوب عمل م اریس ننموده اند ب

 

 کند؟ افتیرا در Moderna و COVID-19    Pfizer-BioNTech واکسن دیبا یکس چه

 ف موارد منع مصرداشتن سال به بال بدون  18آن دسته از افراد   •
در مورد  یشامل اطالعات دیآگاهانه با تیواکسن داده شود. رضا ریز یبه گروه ها دی، با ده استآگاهانه داده ش تیکه رضا یتا زمان •

 .باشد می ها تیجمع نیدر ا mRNA کمبود داده در مورد استفاده از واکسن
 

o درمان( ای یماریب لی)به دل یستم ایمنی آنان کاهش یافته استی که سافراد   
o  هستند یمنیا  خود   اختالل ی که دارا یکسان  
o   ردهیش ایزنان باردار   

 .در معرض خطر هستند ارائه شود اریساله که بس 15-12ممکن است به افراد  COVID-19 کامل واکسن یسر کی *
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 کند؟ افتیدررا  COVID- 19واکسن دینبا در حال حاضر  یکس چه

که  یتا زمان دوم را واکسن دی، نبا دیداشته ا کیآلرژ ای یواکنش جد نموده ایدكه دریافت  COVID-19 واکسنىوز  نینسبت به اول اگر
 .دریافت نمایید خطر است یببرای شما واکسن  کهنماید مشخص  یارائه دهنده خدمات بهداشتمتخصص 

 :در واکسن ریاز مواد ز یک ی ایبه واکسن  کیالکت یآناف ای یثابت شده فور تیحساس •

 

o  )مواد واكسن )تولید كننده o ژی احتمالی موجود در واکسن آلر
 یا در مواد آن

o  مواد  در آن كه ممكن است سایر مواد
 آلرژی زا پیدا شود 

Pfizer-BioNTech COVID-19 
(Pfizer-BioNTech) 
 
 
Moderna COVID-19 
(Moderna) 

 

• Polyethylene glycol (PEG) • یروده برا یمحصولت آماده ساز  
شربت ها ،  نی، مل یکولونوسکوپ

 ی، محلول ها  یشیسرفه، مواد آرا
،   کنتاکت لنز چشممراقبت از 

محصولت مراقبت از پوست و بعنوان  
  ییاز مواد غذا عضیدر ب یماده افزودن

 ها  یدنیو نوش
Moderna COVID-19 (Moderna ONLY) 

 قطمدرنا ف 
• Tromethamine 

(Trometamol, Tris) 
 یاز داروها  عضی، بعوامل کنتر •

 ی قیو تزر یخوراک
 

  .دیمنتقل نکن گرانیتا عفونت را به د باشد COVID-19 از یتواند ناش یکه م دیدار یعالئماگر  •
 .دیصبر کن یگریهر واکسن د افتیهفته پس از در 2  برای دیبا COVID-19 واکسن افتیقبل از در  •
   .دیصبر کن COVID-19 هر دوز واکسندریافت روز بعد از   28 دیبا یگریواکسن د افتیقبل از در  •
 اطالع دهید اگر در وضعیت زیر قرار گرفته اید: رد شخصي كه واكسن را به شما تزریق خواهد كلطفا به  •

 
o دیاحساس ضعف کرده ا ایشده  هوشیب یاقدامات پزشک  ایگذشته  یواکسن ها افتیاز در پس.   
o   بگذارد ریتواند بر لخته شدن خون تأث یکه م دیکن یمصرف م ییدارو ای دیهست یزیاختالل خونر یدارا. 
   Moderna  COVID-19 ای  Pfizer-BioNTech با واکسن ونی ناسی واکس  پس از دریافت تی کاردی پر ای و /   ت ی وکاردی از م ینادر  اری موارد بس •

به طور معمول ، بروز عالئم  افتد.  یدوز دوم و در نوجوانان و بزرگسالن جوان اتفاق م  دریافت  بعد از  شتری موارد ب  نی ا .گزارش شده است
 Moderna  ای  Pfizer-BioNTechواکسن  ق ی تزر ی برا می تصم بوده است. mRNA COVID19واکسن   افتی ظرف چند روز پس از در

COVID-19 ردی فرد را در نظر بگ ین ی بال طی شرا دی با تی کاردی پر ای  تی وکاردی سابقه مبا  ی به فرد. 
 افتیدر   یدر پ Bell’s Palsyاز فلج بل  ینادر اریبا گزارشات بس  mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech/Moderna)واکسن •

 گزارش شده است.  ی الملل نیاز افراد در کانادا و در سطح ب یدر تعداد کم یبوده است. موارد همراه ونیناس یواکس
o بل  فلجBell’s Palsy  یاست. عالئم به طور ناگهان یمعمولا موقت یماریب نیفلج عضالت صورت است. ا ایقسمت از ضعف  کی 

 د.  کنن یپس از چند هفته شروع به بهبود م یشوند و به طور کل یظاهر م
o دی، به پزشک مراجعه کن ون یناسیپس از واکس ریصورت مشاهده هر گونه از عالئم ز در : 
o بستن پلک ،  ایکنند ، مانند لبخند زدن ، چشمک زدن ، پلک زدن  یکه حالت چهره را کنترل م  ییها چهیناهماهنگ ماه حرکت 
o دست دادن احساس در صورت ،  از 
o    سردرد 
o اشک از چشم ،    زشیر 
o آب دهان ،   زیر 
o زبان ،  ییدر دو سوم جلو ییدست دادن حس چشا از 
o گوش ،  کیاز حد به صدا در  شی ب تیحساس 
o طرف صورت.  کیدر بستن چشم در  یناتوان 
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 شود؟ یم زیچگونه تجو COVID-19 واکسن

 .دارد ازیماه ن 4شود و به دو دوز با فاصله  یم زی بازو تجو یدر قسمت فوقان تزریق با سوزن واکسن به صورت •
 

 انجام شده است؟  COVID-19 یدر ططر ناسیون  بصورت امن و بي خیئه واكسچه اقداماتی برای ارا

از اقدامات   ییکنند. نمونه ها یریجلوگ COVID-19 وعیاز ش ونیناسیمراقب هستند تا هنگام واکس اریبس یبهداشت یدهندگان مراقبت ها ارائه
 :است ریشامل موارد ز یاضاف یمنیا

دارند  COVID-19 که عالئم ی. افرادمعاینه و بررسی خواهید شد  COVID-19 عالئم هرگونه، از نظر  کی نیهنگام ورود به کل •
  .حاضر شوند  کی نیدر کل دینبا

)به  گرانیفوت( از د 6متر ) 2و حداقل  دیکن زیدستان خود را تم  نی، همچن دیماسک بزن کی نیشود که در کل یاز شما خواسته م •
  .( فاصله داشته باشددیکن ی م یکه با آنها زندگ یجز کسان

، پس از   نشان داده اید کیشده واکنش آلرژ قی( تزرIV) یدیداخل ور قیتزر ای قیتزر قیکه از طر یواکسن ای یاگر به هر دارو  •
 .ید بودخواهتحت نظر   کینیدر کل قهیدق 30به مدت  mRNA COVID-19 با واکسن ونیناس یواکسدریافت 
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 انجام دهم؟  دیبا ی واکسن چه کار افتیاز در پس

به واکسن ، ممکن است  یاحتمال آلرژیدر مورد  ی. در صورت وجود نگراندیواکسن خود صبر کن افتیپس از در قهیدق  15حداقل  •
ممکن است رخ  ونیناسیپس از واکس آلرژی ای، غش  تاس معمول  ریشود. گرچه غ هیتوص یا قهیدق 30تر انتظار  یزمان طولن

  .دیاطالع ده کی نیدر کل یارائه دهنده خدمات بهداشتشخص به  ،  دیکرد یدهد. اگر هنگام انتظار احساس ناراحت
 

  .دیمتر فاصله داشته باش 2حداقل  ستندیکه در خانه شما ن ی و از افراد بپوشیدحتما ماسک خود را در صورت امکان   •
 

 .دی استفاده کنهایتان  دست برای تمیز کردن  ضد عفونی الکلاز  کینیقبل از خارج شدن از کل •
 

 ی. احساس ناراحت ای و ونیناسیواکس دریافت پس از  قهیدق 30تا   15حداقل برای   وسیله نقلیه و ماشینراندن خود داری از  •
 

ماسک ،  دنی، که شامل پوشCOVID-19  وعیاز ش یریجلوگو آن هم جهت  دیادامه ده یمقامات بهداشت محل یها هیبه توص •
  می باشندخانه شما محدوده در خارج از که  گرانیاز تماس با د یریو محدود کردن / جلوگ گرانیاز د یمتر 2حداقل  فاصله گیری

 
 .امن یدر مکان COVID-19 با اطالعات مربوط به واکسن خود ونیناسیسابقه واکسپرونده و نگهداری  •

 
 

 داشته باشم؟ دیبا یچه انتظار  ندهیچند روز آ در

ی  شما جد یسالمت یعوارض برا نی شود. اگرچه ا جادیواکسن ا افتیدو روز پس از در یک ی یممکن است در ط یعوارض جانب •
 .روند یم نیخود به خود از ب این عوارض. دیکن یدو روز احساس ناراحت ای کی، اما ممکن است به مدت  ستندین

 
o ممکن است رخ  زیسوزن نتزریق . تورم در محل احساس می شودسوزن  جای تزریق است که در   یدرد یعارضه جانب نیعتر یشا

ممکن است شده  قیواکسن تزر در جایی که شده است دهیچیپ پارچه یک که در خیبسته  ایپارچه خنک و مرطوب  کیگذاشتن دهد. 
  .کمک کند

o  بزرگ  یغدد لنفاوبزرگ شدن  تب باشد.  ای، درد مفصل ، لرز  ی، سردرد ، درد عضالن یممکن است شامل خستگ  گریعالئم د
  .ممکن است رخ دهد زیکشد ن ی)غدد متورم( که چند روز طول م

o  ازیتب کمک کنند. در صورت ن ای( ممکن است به درد  بوپروفنیا ا ی نوفنی تب )مانند استام ایضد درد  ی، داروها ازیدر صورت ن 
 .دیخود مشورت کن  یبه مشاوره در مورد دارو ، با ارائه دهنده خدمات بهداشت

o با واکسن ونی ناسی واکس  پس از دریافت تی کاردی پر ای و /   ت ی وکاردی از م ینادر  اری موارد بس Pfizer-BioNTech  ای Moderna  COVID-19   
 گزارش شده است 

o از فلج بل  ی نادر ار ی بس یگزارشها  (Bell’s Palsy   ) ونی ناسی واکسپس از دریافت  به دنبال  mRNA (Pfizer-BioNTech/Moderna)   گزارش
 .شده است

 
 کی تواند  یکه م یعالئم جد ایدر صورت بروز عالئم حال ،  نیاست. با ا  به ندرتواکسن  افتیپس از در  یجد یعوارض جانب •

 :است ریشامل موارد ز کی. عالئم واکنش آلرژدیریتماس بگ 1-1-9باشد ، بالفاصله با شماره  کیواکنش آلرژ
 

o (دپوست که اغلب خارش دار یرو یها ی)برجستگ  ریکه   
o   گلو ایتورم صورت ، زبان   
o   مشکل در تنفس 

 
 واکسن دریافتپس از  تی ت ی پرکارد ای   ت ی وکاردی عالئم م ری سا ا ی ، تپش قلب  نهی نفس ، درد قفسه س یاز جمله تنگ یدر صورت بروز عالئم جد  •

mRNA   دی ری تماس بگ 9- 1- 1، با. 


