واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ  ۱۲اﻟﯽ ۱۷
واﮐﺳﯾن ﮐوﯾد Pfizer-BioNTech ۱۹-اﮐﻧون ﺑرای اﻓراد  ۱۲ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت.
واﮐﺳﯾن ھﺎی ﮐوﯾد ۱۹-ﺑﯽ ﺧطر و ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺛر ھﺳﺗﻧد .ﺗﻣﺎﻣﯽ واﮐﺳﯾن ھﺎی ﮐوﯾد ۱۹-ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش دﻗﯾﻖ و
ﺑررﺳﯽ ﺷوﻧد .ﭘس از آزﻣﺎﯾش ﺑﺎ ﺑﯾش از  ۲۲۵۰ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در اﯾن ﮔروه ﺳﻧﯽ FDA ،واﮐﺳﯾن  Pfizerرا ﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری ﺑرای ﺳﻧﯾن  ۱۲ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر از آن اﺟﺎزه ﺗطﺑﯾﻖ داده و ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ ﺟدی در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺻؤﻧﯾت آن
درﯾﺎﻓت ﻧﮕردﯾده اﺳت .ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣﺳﺗﻘل ﺗﺎﯾﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن واﮐﺳﯾن ھﺎ از ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ و اﺛرﺑﺧش ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد.
واﮐﺳﯾن ﮐوﯾد ۱۹-ﺑدون در ﻧظر داﺷت ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺣﯽ ،ﺗﺎﺑﻌﯾت ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت.
اﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت واﮐﺳﯾن وارد ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺷوﯾد ،اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎزدﯾد را از ﺷﻣﺎ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.

ﭼﮕوﻧﮫ واﮐﺳﯾن ﻣﯾﺷوﯾد
درﯾﺎﻓت ﻣﺣل واﮐﺳﯾن
• از ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد )ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد(
kingcounty.gov/vaccine
• ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻠواﻣﺎت در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس واﮐﺳﯾن ھﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺻﺣﯽ ﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت
ﺻﺣﯽ ﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
• ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐد ﭘﺳﺗﯽ از طرﯾﻖ اﯾن وﯾب ﺳﺎﯾت  vaccinelocator.doh.wa.govداروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
و ﻣﺣﻼت دﯾﮕر را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد )ﻟﺳﺎن ﻣورد ﻧظر ﺧود از ﻓﮭرﺳت در ﮔوﺷﮫ ﺑﺎﻻ ﺳﻣت راﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد(
• از طرﯾﻖ ﺗﻠﯾﻔون ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارﯾد؟ ھر روز ﺑﯾن ﺳﺎﻋت  ۸ﺻﺑﺢ اﻟﯽ  ۷ﺷﺎم ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون -477-2077
 3977ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﮐوﯾد ۱۹-ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺗرﺟم ﻟﺳﺎن ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد  -ھﻧﮕﺎم
اﺗﺻﺎل ﻟﺳﺎن ﻣوردﻧﯾﺎز ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد
در وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺑرای واﮐﺳﯾن ﭼﯽ اﺳﻧﺎد ﻧﯾﺎز اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
• اﺳﻧﺎد ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد ﺳن :ﻣدارد از ﻗﺑﯾل ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﻗﺑﯾﻠﮫ وی ،ﺳﻧد ﺗوﻟد ،ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﺻﺣﯽ
و ﯾﺎ ھم ﻣدارک ﺻﺣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ﻣﯽ ﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد.
• رﺿﺎﯾت ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون .ﺑرای درﯾﺎﻓت واﮐﺳﯾن ﮐوﯾد ۱۹-ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ رﺿﺎﯾت واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن
ﻣﺟﺎز دﯾﮕری ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر آزاد ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎل ازدواج ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﻣﺣل واﮐﺳﯾن
ﺗﺷﺧﯾص دھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺧردﺳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ھﺳﺗﯾد ،در آن ﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺧود رﺿﺎﯾت دھﯾد .در ﻣورد
ﺷراﯾط رﺿﺎﯾت در ﺻﻔﺣﮫ  kingcounty.gov/yourvaccine/dariﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺎﻣوزﯾد.
• ﻟﺑﺎس آﺳﺗﯾن ﮐوﺗﺎه ﯾﺎ آﺳﺗﯾن ﮔﺷﺎده ﺑﭘوﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺟﻣﻊ ﺷدن اﺳت.

اﯾﺎ ﺳواﻟﯽ دارﯾد؟ در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌدی ﺑرای ﺳواﻻت ﻣﺗداول ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد kingcounty.gov/covid/vaccine.

ﺳواﻻت ﻣﺗداول در ﻣورد واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون:

ﺑﮫ ﭼﻧد دوز واﮐﺳﯾن ﻧﯾﺎز دارم؟
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دو دوز واﮐﺳﯾن  Pfizerﻧﯾﺎز دارﯾد .ﺣداﻗل  ۲۱روز ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دوز اول و دوز دوم ﻧﯾﺎز اﺳت .دوز اول ﺑﺎﻋث
اﯾﺟﺎد اﯾﻣﻧﯽ در ﺑراﺑر ﮐوﯾد ۱۹-ﻣﯽ ﺷود و دوز دوم اﯾن ﻣﺣﺎﻓظت را ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر و ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﺷﻣﺎ  ۲ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از
ﺗزرﯾﻖ دور دوم ،ﺑطور ﮐﺎﻣل واﮐﺳﯾن ﺷده ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷوﯾد.
آﯾﺎ اﯾن واﮐﺳﯾن ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ واﮐﺳﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد؟
ﺑﻠﯽ ،اﯾن ھﻣﺎن واﮐﺳﯾن ﻓﺎﯾزر اﺳت ﮐﮫ اﻓراد ﺑﺎﻟﻎ/ﺑزرﮔﺳﺎل درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد .اﻓراد  ۱۸ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر از آن ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﻧد از
واﮐﺳﯾن ھﺎی ﻣودرﻧﺎ و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺳن اﻧد ﺟﺎﻧﺳن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ آن واﮐﺳﯾن ھﺎ ھﻧوز ﺑرای ﻧوﺟواﻧﺎن اﺟﺎزه داده ﻧﺷده اﺳت.
آﯾﺎ ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺧواھد داﺷت؟
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ آن از ﻗﺑﯾل درد ﺑﺎزو ،ﺗب ،ﺳردردی و ﯾﺎ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺑرای ﻣدت ﭼﻧد روز ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت واﮐﺳﯾن ﺧواھد
ﺑود .اﯾن ﻋﻼﯾم ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾﺟﺎد ﻣﻘﺎوﻣت در ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎھﯽ ﺑدن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد ھﯾﭻ ﻧوع ﻋوارض
ﺟﺎﻧﺑﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد.
آﯾﺎ ﺑﺎ اﺧذ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد  ۱۹ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮫ اﯾن وﯾروس ﻣﺑﺗﻼ ﮔردﯾم؟
ﻧﺧﯾر .ھﯾﭻ ﻧوع وﯾروس ﮐووﯾد  ۱۹در اﯾن واﮐﺳﯾن ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺷﻣﺎ از طرﯾﻖ اﯾن واﮐﺳﯾن ﺑﮫ وﯾروس ﮐووﯾد  ۱۹ﻣﺑﺗﻼ
ﻧﻣﯾﮕردﯾد.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑطور ﮐﺎﻣل واﮐﺳﯾن ﮔردﯾدم ،ﭼﯽ ﻣﯾﺗواﻧم اﻧﺟﺎم دھم؟
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺟﮭﺎﻧﮕﯾرﻣﺗوﻗف ﺷده اﻧد! ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣﺣﻼت
ﺳرﭘوﺷﯾده ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ )ﺑﺟز در ﺟﻣﻌﯾت ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ( ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﮐﺎﻣﻼ واﮐﺳﯾن ﺷده وﻗت ﺧود را
ﺳﭘری ﮐﻧﯾد .ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﻧﯾﺳت ﺑﺟز از ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺣﻼت ﭘرﺗﺟﻣﻊ .در ﻣورد آﺧرﯾن ﺗﺎزه ھﺎی
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﻌد از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻧﺟﺎم دھﯾد  ،ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾدLifeAfterVaccine.org:
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻓراد ﮐﮫ ھﻧوز واﮐﺳﯾن ﻧﺷده اﻧد ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑدون ﻣﺎﺳﮏ ﮔﺷت و ﮔذار ﻧﻣﺎﯾم؟
ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺑطور ﮐﺎﻣل واﮐﺳﯾن ﮔردﯾدﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﻓراد واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑدون
ﻣﺎﺳﮏ ﮔﺷت و ﮔذار ﻧﻣﺎﯾد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻧﮭﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﭘﺎﯾﺎن ﮐووﯾد  ۱۹ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد )ﺑطور ﻣﺛﺎل ،آﻧﮭﺎ
ھﯾﭻ ﻧوع ﻣﺷﮑل ﺟدی ﺻﺣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد( .اﮔر در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻓﺎﻣﯾل زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﯾﺎ ھم اﻓرادی اﺳﺗﻧد
ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗر ﻗرار دارﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭘوﺷﯾد و ﺣد اﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۶ﻓت را ﻣراﺣت ﮐﻧﯾد و در ﻓﺿﺎی ﮐﮫ
ﺗﮭوﯾﮫ ﺧوب دارد ﻗرار ﮔﯾرﯾد )ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺿﺎی ﺳرﺑﺎز و ﯾﺎ ھم ﮐﻠﮑﯾن ھﺎی ﺑﺎز( .واﮐﺳﯾن از ﺷﻣﺎ ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧد
اﻣﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ھﻧوز ھم در ﺗﻼش اﻧد ﺗﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ اﻓراد واﮐﺳﯾن ﺷده ﻣﯾﺗواﻧﻧد وﯾروس را ﺑﮫ اﻓراد ﮐﮫ ھﻧوز واﮐﺳﯾن
ﻧﮕردﯾده اﻧد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺑرای ﺑﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳواﻻت راﺟﻊ ﺑﮫ واﮐﺳﯾن ﺑرای ﺧود و ﻓﺎﻣﯾﻠم ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧم ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧم؟
داﮐﺗر ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﯾﺎ ھم اراﺋﮫ دھﻧده ﺻﺣﯽ ﺷﻣﺎ ﺷﺧص ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺑﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﺳواﻻت ﺑﯾﺷﺗری از طرﯾﻖ اﯾن وﯾب ﺳﺎﯾت ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾدkingcounty.gov/covid/vaccine .

