ی
سنی  ۱۲تا  ۱۷سال
واکسیناسیون کووید ۱۹-برای
واکسن  Pfizer-BioNTechکووید ۱۹-اکنون برای هر فرد  ۱۲سال به باال در ر
دستس است.
واکسن های کووید ۱۹-ایمن و بسیار موثر هستند .همه واکسن های کووید ۱۹ -قبل از استفاده باید به صورت دقیق
آزمایش و برریس شوند .پس از آزمایش بر روی بیش از  ۲۲۵۰رشکت کننده در این گروه ی
سن FDA ،واکسن  Pfizerرا برای
سنی  ۱۲سال به باال مجاز دانست و هیچ نگر یان جدی در زمینه ی
ی
ایمن مشاهده نکرد .کارشناسان
استفاده اضطراری برای
ر
ی
باالن برخوردار است.
مستقل تایید کردند که این واکسن از استانداردهای ایمن و اثربخش ی
ی
درمان ،تابعیت یا وضعیت مهاجرت در ر
دستس یم باشند .اگر
واکسن های کووید ۱۹-رایگان هستند و رصف نظر از بیمه
دکت مراجعه کنید ،ر
تنها به منظور زدن واکسن به ر
دکت شما شما نیم تواند هزینه ویزیت از شما دریافت کند.
چگونه واکسینه شویم
یک سایت واکسیناسیون پیدا کنید
•

ر
ی
تعیی قرار مالقات نیاز ندارند) را در اینجا بررسی
کاونت (بسیاری از آنها به
گزینه های واکسیناسیون کنگ
کنید.kingcounty.gov/vaccine .

•
•
•

ر
بگتید تا ببینید آیا آنها گزینه های واکسیناسیون
با پزشک یا ارائه دهنده خدمات
بهداشت خود تماس ر
موجود دارند یا خت.
داروخانه ها و مکان های دیگر را پیدا کنید با استفاده از کد ر
پسن از طریق vacinelocator.doh.wa.gov
کشون گوشه باال سمت راست انتخاب کنید)
(زبان را در منوی
ی
به کمک از طریق تلفن نیاز دارید؟ هر روز ی
بی ساعت  ۸صبح تا  ۷عرص با شماره تلفن  ۲۰۶.۴۷۷.۳۹۷۷با
جمی در ر
کاونن تماس بگتید .ر
ر
مت ی
دستس هستند  -هنگام برقراری تماس زبان
مرکز تماس کووید ۱۹-کنگ
موردنیاز خود را بیان کنید.

چه ر ز
چتی باید در روز ر ز
تعیی شده واکسن همراه خود بیاورید:
•

شناسان صادر شده توسط ایالت  ،قبیله یا فدرال  ،شناسنامه  ،مدرک
مدرک برای تأیید سن :مدرک
ی
شناسان مدرسه یا مدارک پزشیک با نام و تاری خ تولد یم تواند استفاده شود.
ی

•

رضایت نامه جهت واکسیناسیون .برای دریافت واکسن کووید ،۱۹-ممکن است به رضایت والدین یا
بزرگساالن دارای اختیار دیگری نیاز داشته باشید .اگر بالغ هستید ،با یک فرد بزرگسال ازدواج کرده اید یا سایت
واکسن شما را خردسال بالغ تشخیص دهد ( این سایت فقط به انگلیش است)  ،یم توانید برای خود رضایت
ر
بیشتی در اینجا کسب کنید
بدهید .در مورد رشایط رضایت یم توانید اطالعات
.kingcounty.gov/vaccine/youth
آستی های گشاد که به ر ر
ی
ر ز
احن قابل جمع شدن باشد.
آستی کوتاه بپوشید یا

•

سوایل دارید؟ در صفحه بعد سواالت متداول را ببینید یا به این سایت بروید .kingcounty.gov/covid/vaccine
(فقط به زبان انگلیش)

سواالت متداول درباره واکسیناسیون:
چند شات نیاز دارم؟
شما به دو شات واکسن  Pfizerنیاز دارید .حداقل  ۲۱روز پس از شات اول ،شات دوم را خواهید گرفت .دوز اول باعث
ر
ایجاد ی
حداکت رسانده و کامل یم کند .شما  ۲هفته بعد از
ایمن در برابر کووید ۱۹-یم شود و دوز دوم این محافظت را به
ی
واکسی دوم به طور کامل واکسینه در نظر گرفته یم شوید.
ترزیق
ز
واکست است که بزرگساالن دریافت یم کنند؟
آیا این واکسن مانند همان
ی
بله  ،همان واکسن  Pfizerاست که بزرگساالن تزریق یم کنند .افراد  ۱۸سال به باال نت یم توانند واکسن های Moderna
سنی ی
ی
پایی مجاز نیستند.
یا  Johnson & Johnsonدریافت کنند  ،اما این واکسن ها هنوز برای
جانت خواهم داشت؟
آیا عوارض ی
ی
ی
بعد از واکسیناسیون ممکن است عوارض مانند درد در بازو  ،تب  ،شدرد یا احساس خستیک داشته باشید .اینها عالئم
ی
طبییع هستند که سیستم ی
جانن ندارند.
ایمن بدن شما براي محافظت ايجاد یم کند .برخ از افراد به هیچ وجه عوارض ی
بگتم؟
آیا ممکن است از واکسن کووید ۱۹-ر
نه .ویروس کرونا در واکسن وجود ندارد و نیم توانید کووید ۱۹-از واکسن بگتید.
ر
وقت کامال واکسینه شدم چه کاری یم توانم انجام دهم؟
یم توانید کارهای زیادی را رشوع کنید که به دلیل همه گتی متوقف شده اند! بدون استفاده از ماسک (بجز در ازدحام
ر
معاشت کنید .نیازی به پوشیدن ماسک در
جمعیت یا در مکان های عمویم) یم توانید در خانه با سایر افراد واکسینه شده
فضای باز نیست مگر در ی
کارهان که یم توانید بعد از واکسیناسیون انجام دهید یم
برخ از رشایط خاص .در مورد آخرین
ی
توانید از اینجا اطالعات کسب کنید( LifeAfterVaccine.org :فقط به زبان انگلیش)
ر
معاشت کنم؟
آیا یم توانم با افرادی که واکسینه نشده اند  ،بدون ماسک
پس از واکسیناسیون کامل  ،یم توانید در خانه و بدون ماسک با افراد واکسینه نشده از یک خانه اگر در معرض خطر کم
ر
معاشت کنید( .به عنوان مثال  ،هیچ یک از آنها مشکالت سالمت دیگری ندارند) .اگر افراد از بیش از
کووید ۱۹-هستند ،
ر
یک خانوار وجود دارد یا کش در معرض خطر بیشتی است  ،باید ماسک بزنید  ،حداقل  ۶فوت از هم فاصله داشته
خون از شما محافظت یم کند
باشید و در
فضان با تهویه مناسب (مانند فضای باز یا پنجره های باز) باشید .این واکسن به ی
ی
 ،اما متخصصان هنوز در حال برریس این موضوع هستند که آیا افراد واکسینه شده یم توانند ویروس را به افراد واکسینه
نشده منتقل کنند یا خت.
برای دریافت پاسخ به سواالت مربوط به واکسن برای خود یا خانواده ام به کجا یم توانم مراجعه کنم؟
ر
ی
بهداشن شما همیشه یک فرد عایل برای پرسیدن سواالت است .همچنی یم توانید در
پزشک یا ارائه دهنده مراقبت های
ر
اینجا سواالت پاسخ داده شده بیشتی را پیدا کنیدkingcounty.gov/covid/vaccine .

