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    نسکاوت اعالطاھینایب
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ییاس ازھ کوتعالط اھیاباریسب  یانپانب بنسا ا ای ھنیزیا
تیاس.تسادوجوماھنابزریاسو  دینببارwww.immunize.org/vis دینادبدیابھچنآ:)ینیبلخاد،هدنز(ازنالوفنآنسکاو

Hojas de información sobre vacunas están 
disponibles en español y en muchos otros 
idiomas. Visite www.immunize.org/vis 

 ریغتلاحردھشیمھودنراددوجویدایزیازنالوفنآیاھسوریو ؟مینزبنسکاوارچ.1
 .دنکی ریگشیپازنالوفنآیرامیبھبالتبازادناوتیمازنالوفنآنسکاو

ر د، ھمو ر بتکان یب ًالومعم، ھلاسھ مھھ کت سای رسمی رامیبک یازنالوفنآ
 ازنالوفنآھبتسانکممی سکر ھ.دباییم شرتسگ هدحتم تالایا رسارس
 ناکدوکونادازون.تسارتکانرطخدارفایخربیارباما،دوشالتبم
اعیااددرفا ادربدافا،ابھلاس65 دارفا ،لاسدرخ  ھضر را ورار الب
 ھب التبا رطخ نیرتشیب ضرعم رد فیعض ینمیا متسیس ای صاخیکشزپ

بررتفحیران فآیجنسک یار.نتسھ  رابدظامابزالوندد اوکلسھد
لفد یلمحھدیھخسزنفآی ریو صرور اا وش ت ا ناھسو  متک ما الو
 نیاا ب ًاقیقدن سکاوھ کی نامزی تح .دنوشی رامیبث عابه دنیآی ازنالوفنآ
.ندجا فحننمھنوت ،شبتانتبطم ریو  دکایتظاماچ دایمداھشد قا اھسو

. منزالفآرمبثع ان فآنسکاو  دوشیانونیای ابزالون

 .درکقیرزتاھنسکاوریاسابنامزمھناوتیمارازنالوفنآنسکاو
.ناررقزالفآروع  درداانونضا

 ،یگتسخ،ینالضعدرد،دردولگ،زرلوبتثعابدناوتیمازنالوفنآ
 تسا نکمم دارفا زا یخرب .دوش ینیب یگتفرگ ای شزیربآ و دردرس ،ھفرس
 زارتشیبناکدوکردرمانیاھچرگا،دنوشراچدلاھساوغارفتساھب
 .تسالوادتمنالاسگرزب

اانونرابدتتاادفنر ،سترطبلسرھ نزفثهم یرا طم ھا  جالآرح الرن زھ وو ھ
.نی می رتسبناتسرامی بدھدمسزروخ  دوش بردر گیدیرایسونیتداد
ھھجر ایھ تارواھول اناانوننسکاو  بعامویرمببالبدام نیمزھالسزالفآ
.نکی یوجزالفآبطا دکشزپ  د میرگلانوناھبر ر

 ازنالوفنآفیعض وهدنزن سکاو.2

CDCازنالوفنآلصفرھردرتالابوھھام6دارفاھمھدنکیمھیصوت 
لصفک لطر اکھاس8تھ اد .ن نسکاو  یو دتسنممل اھام6نکوکدوشھی
 لصفرھردرگیددارفا.دنشابھتشادزایننسکاوزود2ھبازنالوفنآ
.نازینکوزود1 ھبطقفازنالوفنآ  دردانسا

یپاسا ی ا ب(ازنالوفنآفی دزنسکاو  رسنکوک)»LAIV«منھ عضوهن
 .دادلاس49ات2رادرابریغدارفاھبارنآناوتیمھکت ساینیب

دشایتفحاد ی وطنیایکوز پت ودح  .ودجاظامتشکمل وسنسا اس ھفھ2د

 ینکتحصدخیشادبیاھتقارمدنھداراا.3 ز یھونشو نفعویوی نفع،تیشن ھ
،بقرمبنایشپضارادتھزالفآببر روع
د ب وتھ به ھئب ایاھنم گتو سنستو ورب،یرلاتاذ

ییینک ھ ع .سننطمضا  ل ادم ز ر گناوات
بد یمرزداملمشد اردرنسکا کیدرفرگا .ن مخورندایانون،یا بیاناطرس  ھ،وش ی رو ا نکیمتفی ا وھ دکرتی ا آنوتمزالفآدردتادی

 :دیھدعالطادوخنسکاوهدنھدھئارا
دراد نسل زرشبیاس2زرمک •  اس49اتیال ات
 رادرابدارفایاربازنالوفنآفیعضوهدنزنسکاو.تسارادراب •

وشنیصوت  د یمھ
 ھنوگر ھایکیژرلآشنکاوازنالوفنآنسکاویلبقزودزاسپ •

ت ساھتشادیگدنزهدنکدیدھتودیدشیژرلآ
توحانرسھتال نوواکوک •  الصمییپآکسھاس17ات2یاجنید

نکمفیدالسلسییپآواح دیتر یا نسی  ات یار
ییضنیمیس •  درادفعیماتس
قسایسآت گه ھتال کوک • س خھبا م ھشذام12ردکسھاس4ات2ید

ت ساھتشادسخ
ردسوسرگزاھاس5•  دامآتاتربیل
هرک انون رود ر تذ تفھ3رد •  دف رصمزالفآسویض یوادھشگھ

 تسا
 یطیحمھبھکدنکیمتبقارمدیدشینمیاصقنیاراددارفازا •

نازیهشتفاحم راد ظ  ددن
 رداردرفدنناوتیمھکتسایاھنیمزیاھیرامیبریاسی اراد •

نا(دنھررانالفآد اعرارخضرعم  دنم داقزونیجضرو تالبط
 ،تبایددننام،یویلکیرامیب،یبلقیرامیب،یویریرامیب
 ایینالضع-یبصعاییبصعتالالتخا،یدبکاییویلکتالالتخا
 .)کیلوباتم

Influenza (live, intranasal) VIS – Farsi (8/6/21) 

www.immunize.org/vis
www.immunize.org/vis�������
https://Immunize.org
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؟رکدابھچشابتشاوجویدجلکشمرگ.5 دنکیمنراکوالاحطایدرادنلاحط  دی دھد ا
کژل نا یلز شنس دفوخز پتسن تساشوگینوزلحتنلپمیایاراد یرآشکو،کنکاهدھیکاورجر اس اکمم تغمزا یمتشن(تساعخیغعاتشنیاراد مروت ،ریھک( دیدش کیژرلآ شنکاو مئالع هدھاشم تروص رد .دھد خر از ھکیعا یانزمیم ،)فعض ای ھجیگرس ،عیرس بلق نابرض ،سفنت رد لکشم ،ولگ و تروص )دنکیمھطاحااررسر دیرگیدیاجایشوگ،ولگ،ینیب
هانیمد ادزالفآ کویبزدز پتفھ6 یط ناتسرامیبنیرتکیدزنھباردرفودیریگبسامت1-1-9 هرامشاب ربلگرنسرچانوننسا لقو اس ھ
)Guillain-Barré(دیناسرب .تساهدش. 
تس ماشیشد بام ھدئر،ا یر  انکمم تاھبیاھتقرهدنھادرومخبرد

ق یوعتھبیتآتاقالم تبون ات ار ازنالوفنآ نویسانیسکاو ھک دریگب میمصت
 .دزادنیب

 نسکاو(ازنالوفنآنسکاوتوافتمعونتسانکمم،نارامیبیخربیارب
ی هنزنساا بسن)یروالعریغیازنالوفنآ ف عضود کوزرت ام بکتنیاف
 .دشابازنالوفنآ

 ھنیسکاودنناوتیم،یگدروخامرسدننام،فیفخیاھیرامیبھبالتبمدارفا
قیرزتز ال بقد یاب ً کدرادوش ال ومعمد نرادد یدشا یط سوتمی رامیبھیاف.ن
 .دنکربص،یدوبھبنامزاتازنالوفنآنسکاو

م بیرشبتعالطدا م تا اھتقرهنھ  اشھ تی ا انوتیماشیشدھبی بامدھدئارا
 .دھدب

اھتقرهنھاابدنکمنرنرم کیئ ی ارب  ی بامدھدئرا،نی اگااشھ مالعراسی
 .دیریگبسامتدوخیتشادھب

بلمناایریش رز تی بیببوطمنی کاو  وطایھددو ھد اگمسسھدا لا اھشن
 Vaccine Adverse Event Reporting) نسکاو

System/VAERS)اشیشدبی بامدھدئ.و رزگ  م تاھ اھتقرهنھارادششا
 ارراکنیاناتدوخدیناوتیمای،دنکیمل اسراارش رازگن یاًالومعم
ی .دیھدماجنا  www.vaers.hhs.govس ردآھبVAERS تاسبوزا
ط قفVAERS.دیریگبسامت7967-822-800-1 هرامشابایدینکندید
 یکشزپیاھھیصوتVAERSنانکراکوتسااھشنکاوشرازگیارب
 .دنھدیمنھئارا

 National)ن سکاوتراسخناربجیلمھمانرب.6
Vaccine Injury Compensation Program) 

 ھکتسالاردفھمانربکی)VICP(نسکاوتراسخناربجیلمھمانرب
یاھنسکاوتفایردبجومھبتسانکممھکیدارفاتراسخناربجیارب ن سکاوش نکاوت ارطخ.4

• 
یتحر بور الط. اد اجاناهی یآصاخ  ا اجھطبمتبامتسهشدیدشبددبس،

یا یوحیرهنرلکتابوسنسازیاگرمت سانکممدردرس وھنیسسخسخ،ینیبیگتفرگایینیبشزیربآ مزتدادپشرییو شن  ن دم دوییناکا
سرد ی .دشابل اسو د ًاتیاھنت سان کممھ کد نتسھ .دھد خر LAIV نویسانیسکاو زا سپ  آھبVICP تاسبوزا

ض راوعرگیدزاھفرسودردولگ،بت،ینالضعیاھدرد،غارفتسا •
دتھیاتابناج  .نس لمحی

ن ویسانیسکاو زاسپھلصافالب ًالومعم، زوربت روصر دت الکشمن یا
دت تماوویخدوشیم عورش ن دت فون  .سھ هک ف

 ،کیژرلآدیدشش نکاوثعابنسکاوھکنیالامتحا،ییورادرھدننام
. اکریبد میید اھبسراس ت سم اس،وشگرا جی یآی

.hrsa.gov/vaccinecompensationwwwهرامشابایدینکندید 
بودھرا مر در  تثدرمرومانبنیدرو داتییگبسامت1-800-338-2382

دنبکرشباالاالطم .ک ییع تب  یس تت ط

 ؟منکبسکیرتشیبتاعالطاھنوگچ.7

سر وخی د بمھدئ  .دی پبد تشاھبیاھتقارهدنھارازا •
 .دیریگبسامتدوخی تلایااییلحمت شادھبهرادااب •
 زا،رتشیبتاعالطاونسکاوھتسبیاوتحمزاعالطایارب •

س ردآھب)FDA(ورادواذغنامزاستیاسبو
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines 

 .دینکندید
 :دیریگبسامت)CDC(یرامیبزایریگشیپول رتنکزکارماب •

س امت CDC-INFO(1-800-232-4636-800-1(هرامشاب-
ادریگب  یی

دیکندید www.cdc.gov/fluس رآھبCDC تاسبوزا-  .ن دی

 پیشنھاد شده براي برنامھ سیناسیون وسیناسیون، تشخیص واآضعیت واآت دقیقي در مورد و، اطالعاھاي پزشكي ھندگان مراقبتبراي اینكھ ارائھ د
 میباشند از حق را دارا فراد اینھد شد. اده خواMichigan Care Improvement Registry فرستا ، اطالعاتي بھنندیافت آینده درسیناسیونھاي آواآ

 نكنند ثبت ارسال فترسیناسیون را بھ دت واآھند آھ اطالعاھاي پزشكي خود بخوا ھندگان مراقبت.ارائھ د

DCH-1237FA AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126. 
Farsi translation of Influenza, Live VIS provided by California Department of Public Health, Immunization Program 

ی اربطقف U.S.C. § 300aa-26 42ن سکاوت اعالطاھینایب
هدافتسا 8/6/2021

یرادا  ازنالوفنآفیعضوهدنزنسکاو

www.cdc.gov/flu
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
www.vaers.hhs.gov



