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 اجتماعیھای مشارکت

 19-ھایی برای پیشگیری از کوویدواکسن

شود، بیماری خطرناکی است کھ بھ ھمھ کشورھای نیز شناختھ می 19–دانید کروناویروس، کھ بھ نام کوویدھمانطور کھ می
نفر در اثر ابتال  1800اند و تقریباً مبتال شده 19–کوویدنفر بھ  85000اینجا در رودآیلند، بیش از  جھان سرایت کرده است.

 اند.جان خود را از دست داده 19–بھ کووید

 ھا ھستند.ھا در حال شروع توزیع واکسنپیشگیری کنند، و آن 19–اند تا از ابتالی افراد بھ کوویدھا ساختھ شدهواکسن

بر بیماری ایمنی ایجاد کند، بھ این معنا کھ، وقتی فردی واکسن  کند تا در براواکسن محصولی است کھ بھ بدن فرد کمک می
 تواند بدون آنکھ مبتال شود، در معرض بیماری قرار گیرد.دریافت کند، می

کند، بلکھ بھ پیشگیری از سرایت کننده واکسن را محافظت میواکسیناسیون از این جھت اھمیت دارد کھ نھ تنھا فرد دریافت
 کند.ھا و سایر اعضای جوامع شما نیز کمک میمانند اعضای خانواده، ھمسایگان، ھمکالسیبیماری بھ دیگران، 

 اند.، پیش از دریافت مجوز برای استفاده در ایاالت متحده، با دقت از نظر ایمنی آزمایش شده19–ھای جدید کوویدواکسن
 شده را بھ ھمراه ندارند.رد واکسینھحاوی ویروس زنده نیستند و خطر ایجاد بیماری در ف 19–ھای کوویدواکسن

اولین تزریق شروع بھ ایجاد ایمنی  مورد استفاده در ایاالت متحده باید در دو نوبت تزریق شوند. 19–ھای کوویدواکسن
مند رهتواند ارائھ دھد، بھکند، اما ھمھ باید چند ھفتھ بعد برای دومین تزریق مراجعھ کنند تا از حداکثر ایمنی کھ واکسن میمی

 شوند.

اند، ممکن برخی از عوارض جانبی کھ افراد تجربھ کرده  شوند.بیشتر افراد بعد از واکسینھ شدن با مشکالت جدی مواجھ نمی
معموالً این عالئم ظرف مدت یک ھفتھ خود بھ  است شامل ملتھب شدن، قرمزی و گرم بودن بازوی شما موقع لمس باشد.

این عوارض جانبی  کنند.د ھنگام دریافت واکسن، دچار شدن بھ سردرد یا تب را گزارش میبرخی افرا روند.خود از بین می
رود. سیستم ایمنی در حال حاکی از این ھستند کھ سیستم ایمنی شما دقیقاً در حال انجام ھمان کاری است کھ از آن انتظار می

 فعالیت و تقویت محافظت در برابر بیماری است.

د  نای در اختیار ھمگان قرار خواھبدون ھیچ ھزینھ دھندگان ساکن ایاالت متحده،شده با پول مالیاتی دوزھای واکسن خریدار
دھندگان ارائھ توانند بابت تزریق بھ فرد، ھزینھ اداری دریافت کنند.دھندگان واکسیناسیون میبا این وجود، ارائھ گرفت.

تی یا خصوصی بیمار یا، برای بیمارانی کھ تحت پوشش بیمھ قرار  توانند این ھزینھ را از طریق شرکت بیمھ دولواکسن می
 دھندگان خدمات درمانی سازمان خدمات و منابع بھداشت» بازپرداخت کنند.ندارند، از طریق «صندوق رفاه ارائھ 

وص بھ ھر ایالتی در مورد اینکھ چھ کسانی در اولویت واکسینھ شدن قرار دارند و چگونگی توزیع واکسن، برنامھ مخص
عالوه بر این توزیع اولیھ، ایالت  کارکنان خدمات درمانی و افراد مسن در اولویت دریافت واکسن قرار دارند. خود را دارد.

برای کسب اطالعات بیشتر بھ آدرس  ھای بیشتری را منتشر خواھد کرد.رودآیلند در روزھای آتی دستورالعمل
www.C19vaccineRI.org .مراجعھ کنید 

http://www.c19vaccineri.org/
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