واکسیناسیون  COVID-19برای سنین  5-17سال
حاال واکسین  Pfizer-BioNTech COVID-19برای تمام کسانی موجود است که سن شان  5سال یا باالتر از آن
می باشد.
واکسین های  COVID-19مصؤن و خیلی ها موثر اند .تمام واکسین های  COVID-19باید از تست و بررسی دقیق
بگذرد ،FDA( Food and Drug Administration .سازمان غذا و دوا) مجوز داده واکسین  Pfizerبرای استفادۀ
اضطراری برای سنین  5سال و باالتر و هیچ نوع نگرانی ایمنی جدی پیدا نکرد .متخصصین مستقل تأیید کردند که این
واکسین از معیارهای ایمنی و موثریت بلندی برخوردار است.
واکسین های  COVID-19رایگان اند و بدون هیچ نوع بیمه صحی ،تابعیت یا وضعیت مهاجرتی موجود می باشد .اگر
صرف برای دریافت واکسین مراجعه کنید ،ارائهدهنده شما نمیتواند هزینه بازدید از دفتر را از شما اخذ کند.

چگونه واکسین را دریافت کنیم
یک سایت واکسیناسیون را پیدا کنید
•

گزینه های واکسیناسیون  King Countyرا چک کنید (ممکن است به وعدۀ مالقات نیاز نداشته باشد) در
( kingcounty.gov/vaccineویب سایت صرف به انگلیسی است)

•

به دفتر داکتر یا ارایه کنندۀ مراقبت های صحی زنگ بزنید تا ببینید اگر گزینه های واکسیناسیون موجود باشد.

•

دواخانه ها یا سایر مکان ها را پیدا کنید از طریق زیب کود با استفاده از vaccinelocator.doh.wa.gov
(ویب سایت صرف به انگلیسی است)

•

به کمک تیلفونی نیاز دارید؟ هر روز به مرکز تماس  King County COVID-19بین ساعت  8صبح 7 -شام
به این شماره  206-477-3977زنگ بزنید .ترجمان های شفاهی موجود هستند -وقتی وصل شدید ،زبان مورد
نیاز خود را بگوئید.

چه چیزی را در وعدۀ مالقات واکسین خود بیاورید:
•

سند تائیدی سن :ایالت ،قبیله ،یا کارت شناسایی فدرال ،سرتیفکیت تولد ،کارت هویت مکتب یا ورق مکتب یا
صحی که در آن اسم و تاریخ تولد ذکر شده باشد .این ها میتواند به کار رود.

•

رضایت بخاطر واکسیناسیون :شما ممکن است رضایت والدین یا شخص کالن سال دیگر را نیاز داشته باشید تا
واکسین  COVID-19را بگیرید .جوانان می توانند رضایت خویش را داشته باشند اگر از زیر سلطه رها شده اند،
یا با یک کالن سال ازدواج نموده اند ،یا سایت واکسین تشخیص داد که آن ها خرد سال بالغ هستند (صرف
انگلیسی) .در بارۀ مقتضیات رضایت درینجا بیشتر بخوانید ( kingcounty.gov/vaccine/youthویب سایت
صرف به انگلیسی است).

•
•

آستین کوتاه بپوشید یا آستین های گشاد که به راحتی باال کرده بتوانید.
در حالت انتظار چیزی که باید انجام بدهید.

سواالت داشته باشید؟ در صفحۀ بعدی ( Frequently Asked Questionsسواالت متداول) را ببینید یا به این
ویب سایت بروید ( kingcounty.gov/covid/vaccineویب سایت صرف به انگلیسی است).

سواالت متداول در بارۀ واکسیناسیون:
برای واکسین مکمل به چند دوز واکسین نیاز دارم؟
شما به دو دوز واکسین  Pfizerنیاز دارید .شما واکسین دوز دوم را حداقل  21روز بعد از دور اول اخذ می کنید .دور اول
بخاطر آغاز معافیت شما در برابر  COVID-19است و دوز دوم محافظت را به حداکثر می رساند و تکمیل میکند .شما 2
هفته بعد از واکسین دوز دوم کامالً واکسین شده به حساب می آید.
آیا این همان واکسینی است که کالن ساالن میگیرند؟
جوانان دارای سن  17-12سال عین واکسینی  Pfizerرا دریافت میکنند که کالن ساالن دریافت می نمایند .اطفال دارای سن
 5-11سال ،یک دوز واکسن  Pfizerرا دریافت می کنند که برای سنین جوانتر ساخته شده است .افراد دارای سن  18و
باالتر از آن نیز واکسین های  Modernaیا  Johnson & Johnsonرا دریافت می کنند ،ولی این واکسین ها تاهنوز برای
سنین جوانتر مجاز نگردیده است.
آیا عوارض جانبی خواهم داشت؟
ممکن است تا چند روز پس از واکسیناسیون عوارض جانبی مانند بازو درد ،تب ،سردرد یا احساس خستگی داشته باشید.
این ها عالئم طبیعی هستند که نشان می دهد سیستم ایمنی بدن شما در حال ایجاد محافظت است .بعضی افراد اصالً هیچ
عوارض جانبی نمی داشته باشند.
آیا از واکسین به  COVID-19مبتال می شوم؟
نخیر .ویروس کرونا در واکسین وجود ندارد و شما نمی توانید آن را  COVID-19دریافت کنید.
وقتی به طور کامل واکسین شدم چه کاری می توانم انجام دهم؟
شما می توانید دوباره آغاز به انجام بسیاری از کارهایی کنید که به دلیل بیماری همه گیر متوقف شده اند! شما می توانید
بدون استفاده از ماسک (به جز در ازدحام ها یا اماکن عمومی) با سایر افراد کامالً واکسین شده در خانه معاشرت داشته
باشید .شما نیازی به پوشیدن ماسک در فضای بیرون ندارید ،مگر در مکان های پرازدحام خاص .با دریافت آخرین معلومات
در مورد کارهایی که بعد از واکسین شدن می توانید انجام دهید ،ادامه بدهید( LifeAfterVaccine.org :ویب سایت صرف
به انگلیسی است).
آیا می توانم بدون ماسک با افرادی که واکسین نشده اند معاشرت داشته باشم؟
پس از واکسین شدن کامل ،می توانید در داخل خانه بدون ماسک با افراد واکسین نشده از خانواده دیگر معاشرت داشته
باشید ،اگر در معرض خطر کم  COVID-19قرار دارند (برای مثال ،هیچ یک از آن ها شرایط صحی دیگری نداشته باشند).
اگر افرادی بیش از یک خانواده هستند یا هر کسی در معرض خطر بیشتری قرار دارد ،باید ماسک بپوشید ،حداقل  6فوت
از هم فاصله داشته باشید و در فضایی با تهویه خوب (مانند فضای باز یا با کلکین های باز) باشید .واکسین به خوبی از شما
محافظت می کند ،اما متخصصین هنوز در حال یادگیری در مورد این مسئله هستند که آیا افراد واکسین شده می توانند
ویروس را به افراد واکسین نشده انتقال دهند یا خیر.
برای جواب دادن به سواالتی مربوط به واکسین برای خود یا فامیالم به کجا می توانم مراجعه کنم؟
داکتر یا ارائه دهنده مراقبت های صحی شما همیشه یک مرجع معتبر برای پرسیدن جواب سواالت شما می باشد .شما
همچنین میتوانید جواب بسیاری از سواالت خویش را از اینجا پیدا کنید ( kingcounty.gov/covid/vaccineویب سایت
صرف به انگلیسی است).

