واکسیناسیون  COVID-19برای سنین  5تا  17سال
درحالحاضر ،واکسن  Pfizer-BioNTech COVID-19برای همه افراد  5ساله و باالتر دردسترس است.
واکسنهای  COVID-19بسیار مؤثر و ایمن هستند .همه واکسنهای  COVID-19باید مورد آزمایش و بررسی دقیق
قرار گیرند ،FDA( Food and Drug Administration .سازمان غذا و دارو) واکسن  Pfizerرا برای استفاده در
موارد اضطراری برای سنین  5ساله و باالتر مجاز دانسته و هیچ مشکل ایمنی جدی را مشاهده نکرده است .کارشناسان
مستقل تأیید کردهاند که این واکسن دارای استانداردهای باالی ایمنی و اثربخشی است.
واکسنهای  COVID-19بهصورت رایگان ارائه میشوند و صرفنظر از وضعیت بیمه سالمت ،شهروندی یا مهاجرت
دردسترس افراد قرار میگیرند .اگر فقط برای تزریق واکسن به مطب ارائهدهندهتان مراجعه میکنید ،الزم نیست هزینه
ویزیت را پرداخت کنید.

نحوه دریافت واکسن
یافتن محل واکسیناسیون
•

برای یافتن گزینههای واکسیناسیون در ( King Countyبسیاری از گزینهها به نوبت قبلی نیاز ندارند) ،به
وبسایت ( kingcounty.gov/vaccineفقط انگلیسی) مراجعه کنید

•

با مطب پزشک یا ارائهدهنده مراقبت از سالمت خود تماس بگیرید تا ببینید آیا واکسیناسیون ارائه میدهند.

•

در وبسایت ( vaccinelocator.doh.wa.govزبان موردنظرتان را از منوی کشویی در گوشه باال سمت
راست انتخاب کنید) میتوانید داروخانهها و دیگر مراکز ارائهدهنده واکسن را با استفاده از کد پستی پیدا کنید

•

به کمک تلفنی نیاز دارید؟ هر روز از ساعت  8صبح تا  7عصر با مرکز تماس
 King County COVID-19به شماره  206-477-3977تماس بگیرید .خدمات مترجم شفاهی دردسترس
است  -وقتی تماس میگیرید ،زبان موردنیازتان را ذکر کنید.

مواردی که در نوبت واکسیناسیون باید همراهتان بیاورید:
•

مدرکی برای تأیید سن :شناسنامه ،گواهی تولد ،کارت شناسایی مدرسه ،مدارک پزشکی یا مدارک تحصیلی
حاوی نام و تاریخ تولد که ازسوی ایالت ،قبیله یا دولت فدرال صادر شده است.

•

رضایتنامه واکسیناسیون .ممکن است برای دریافت واکسن  COVID-19به رضایت پدر و مادر یا بزرگسال
دیگری که دارای اختیار قانونی است نیاز داشته باشید .نوجوانانی که از قید حضانت والدین خارج شده باشند ،با
شخصی بزرگسال ازدواج کرده باشند یا در محل واکسیناسیون تشخیص داده شود که زیر سن قانونی بالغ (فقط
انگلیسی) هستند ،میتوانند شخصا ً برای دریافت واکسن رضایت دهند .برای کسب اطالعات بیشتر درمورد
الزامات رضایتنامه ،به ( kingcounty.gov/vaccine/youthفقط انگلیسی) مراجعه کنید.

•
•

لباسی با آستین کوتاه یا گشاد بپوشید تا بهراحتی بتوانید آن را باال بزنید.
وسیلهای که هنگام انتظار با آن سرگرم شوید.

پرسشی دارید؟ سؤاالت متداول ( )FAQرا در صفحه بعد ببینید یا به وبسایت
( kingcounty.gov/covid/vaccineفقط انگلیسی) مراجعه کنید.

سؤاالت متداول درباره واکسیناسیون:
چند نوبت واکسن باید دریافت کنم تا بهطور کامل واکسینه شوم؟
باید دو نوبت از واکسن  Pfizerرا دریافت کنید .نوبت دوم واکسن را حداقل  21روز پس از تزریق نوبت اول دریافت
میکنید .با تزریق نوبت اول ،بدنتان شروع به ایجاد مصونیت دربرابر  COVID-19میکند و نوبت دوم این مصونیت را به
حداکثر میرساند و تکمیل میکند 2 .هفته پس از دریافت نوبت دوم ،بهعنوان واکسینه کامل در نظر گرفته میشوید.
آیا این همان واکسنی است که افراد بزرگسال دریافت میکنند؟
نوجوانان  12تا  17ساله همان واکسن  Pfizerمخصوص افراد بزرگسال را دریافت میکنند .کودکان  5تا  11ساله واکسن
 Pfizerساختهشده برای سنین پایینتر را دریافت میکنند .افراد  18ساله و باالتر میتوانند واکسنهای  Modernaیا
 Johnson & Johnsonرا دریافت کنند ،اما هنوز مجوز تزریق این واکسنها برای سنین پایینتر صادر نشده است.
آیا ممکن است به عوارض جانبی دچار شوم؟
ممکن است عوارض جانبی مانند درد در ناحیه بازو ،تب ،سردرد یا احساس خستگی را بهمدت چند روز پس از تزریق
واکسن تجربه کنید .اینها عوارض طبیعی هستند که نشان میدهند سیستم ایمنی بدن درحال ایجاد مصونیت دربرابر
بیماری است .برخی افراد هیچ عارضه جانبی را تجربه نمیکنند.
آیا ممکن است ازطریق این واکسن به  COVID-19مبتال شوم؟
خیر ،این واکسن حاوی ویروس کرونا نیست و باعث ابتال به  COVID-19نمیشود.
وقتی کامالً واکسینه شدم ،چه کارهایی میتوانم انجام دهم؟
میتوانید کارهای زیادی را که بهدلیل همهگیری جهانی متوقف شده بود دوباره از سر بگیرید! میتوانید بدون استفاده از
ماسک با دیگر افرادی که واکسینه کامل هستند در مکانهای سرپوشیده معاشرت کنید (بهجز مکانهای شلوغ یا عمومی).
الزم نیست در فضاهای باز از ماسک استفاده کنید ،مگر در برخی مکانهای شلوغ .از آخرین اطالعات مربوط به
کارهایی که میتوانید بعد از واکسینه شدن انجام دهید ،آگاه شوید( LifeAfterVaccine.org :زبان موردنظرتان را در
منوی باال انتخاب کنید).
آیا میتوانم بدون استفاده از ماسک با افرادی که واکسینه نشدهاند معاشرت کنم؟
پس از اینکه کامالً واکسینه شدید ،میتوانید در فضای سرپوشیده و بدون استفاده از ماسک با اعضای خانواری که واکسینه
نشدهاند معاشرت کنید ،بهشرط اینکه خطر ابتال به نوع شدید  COVID-19در این افراد بسیار پایین باشند (مثالً ،هیچیک از
آنها بیماری زمینهای دیگری نداشته باشد) .اگر اعضای بیش از یک خانوار در جمع شما حضور داشته باشند یا یکی از
این افراد با خطر باالی ابتال به نوع شدید بیماری روبهرو باشد ،باید ماسک بزنید ،حداقل  6فوت (دو متر) از هم فاصله
بگیرید و مکانی که در آن حضور دارید از تهویه مناسب (مانند فضای باز یا مکانی با پنجرههای باز) برخوردار باشد.
واکسن بهخوبی از شما محافظت میکند ،اما کارشناسان هنوز درحال تحقیق روی این موضوع هستند که آیا افراد
واکسینهشده میتوانند ویروس را به افراد واکسینهنشده انتقال دهند یا خیر.
برای مطرح کردن سؤاالت مربوط به واکسن برای خودم یا خانوادهام ،به کجا میتوانم مراجعه کنم؟
پزشک یا ارائهدهنده مراقبت از سالمت بهترین گزینه برای پاسخ دادن به سؤاالت شما هستند .همچنین ،با مراجعه به
وبسایت ( kingcounty.gov/covid/vaccineفقط انگلیسی) ،میتوانید سؤاالت پاسخدادهشده بیشتری را مشاهده کنید.

