
 
      

 

 انده گبت کننقمرا و ناده گت کننفاریی داکسین برامات ولومع هحفص 
 ی(ا انرا ام،۱۹- ویداکسین کو)و تیرنیمرد کومو در  

  رایده بافاست تهج (۱۹-یدکوو)۹۰۱۲ ناروس کروض ویرم از یرلوگیج برای تک ان بیو-رزایف۱۹-یدواکسین کوو و
 آن زاررگتزو ب  ۱۲ سن د دارایرافا 

ترالبا  ل وسا  ۱۲ نینی سراب 

 یرلوگیج ظورمن هک بان ت وبی-رزایف یا ی(ا ان رآ ام  ۱۹٬-دواکسین کوویی )رنیتمیکو  ۱۹-یدکوو  واکسین هزینما گشیبرا
. ودمیش داپیشنه تاس  ۲-یکوو-سراسزایناش هک(۱۹-ید)کوو  ۲۰۱۹ ناروس کروض ویرم از  

 در تاملومع نانچمه ان تک و بیو-رزیاف  ۱۹-یدز کوواجم اکسینرد ومو در تاملومع ملاش اکسینمات ولومع هحفاین ص
  و انده گنت کنفایری دی( براا ان رآ ام  ۱۹٬-یدواکسین کووی )رنیتمیکو ،یایاف د- ویسزازجوم دهرندا اکسینرد ومو

. اشدی بم  آن زا ررگتزسال و ب  ۱۲ سن رادفا هده بافاست  جهت  واکسین انده گبت کننقمرا 

- یدونتیک کوویاب- رزایف اکسینو  و  ی(ا ان رآ ام ،۱۹-یدواکسین کووی )رنیتمیی کوا یاف د ویس زا دهش یدائاکسین تو
  طبق هتیکرو در صآن از  ندرمر داتر عالایا بال وس  ۱۲ هدیکرافا برای  ،يرارطاض دهافاست جوزم ایردا  ۹۱

   ۱.   ه شوندادفاست گردیض یکه عوک ندمیتوا ددره گحیده تافاست برای ه شانطربوم ایه مللعدستورا 

ه باشد کمی دی ای فا یسو زا  ۱۹-یده کووید شدایاکسین تی( یک وا ان رآ ام  ۱۹٬- یدتی )واکسین کوورنیمیکو
 از یرلوگیج ظورمندوز ب مل دواش واکسین ث یکحیمن سینواک این ت.اس دهش هختاس انتکایو ی بزر براایف توسط 

 هادفاست جوزم تحاکسین تاین و  ت.اس دهش ییداآن ت زارالتاو ب سال  ۱۶ سندارای رادفایراب  ۱۹-یدکوو
: ردهم گارف د ذیلرموا تا دهش دهرار داق زاجم هم  (یا ی یوا) یرطرااض 

      ؛.ندرار دمل عاس  ۱۵  یلا   ۱۲  هکدیرافا  ایرب زهود   ۲هلیواهلسلس    •  
         ستمسی خصمش اعوان تناشدرطاخب هایکردفاو شدابرالتابو  ۱۲  انش   سنهکیادرفا یراه بیلاومسو زود   •  
       اند؛ هشد یایساشن فعیی ضعافد      
   ینکسوا یهلوایازهدو  هلسل سکه     ندرادرمر عالتاباوی الس   ۱۲ کهدیارفا  رایب حداو دهننک یتقوتزدو   یک     •  
               دان تهفرگار یرنیتمیکو ایکونتیاب-رزایف     
  یک تنفربا گ ارهلیاو واکسین رندمر داتر عالابیال وس  ۱۲ هدیکرافا برای حدوا هندقویت کندوز ت یک ثحیمن • 

 ده برش درج  معلومات سااس هآن ب یندان بمز و دهکنن قویتدوز ت  اند. دهمومیل نتک  ۱۹-یدتلف کووخم ازجم اکسینو
 . اشدمیب تاس دهشهتفرار گه بکلیاو هلدر سلس هاکسین کو یرو

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  رآ  ام،۱۹-کووید نی)واکس یتینریمکو ای ف دیایز سواهید شدئتا نیسکوا ، گردند هیتح هتفاد اسبرای نه شاطربوم های عملالرستوق دبط یکهتوق  ۱
  انیرگن یجادا نز آن بدوا  ر دارندمع رتالبا یاسال و  ۱۲ هکیاصاشخ  رایب  ،ريضطراا هاستفاد زمجو دارای  ۱۹- کووید کیتنبایو-رزیفا   نی( واکسان ای

. شوند هداستفا رگیکدی  عوض که اندتویم تیرثمو یا تینمصو 
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۲۰۲۱ اکتوبر ۲۰تجدید نظر:    
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ردموا در تا تاس دهرت کفاریی دایاف د ویسزااریرطرااض دهافاست جوزم  ۱۹-یدکوو نتکایوب - رزایف کسینوا
 : ردرار گیق دهافاست ردمو ذیل  
 ؛ رالتابو  ۱۲  سن  یاراد رادفا ایرب زهود ۲  یهلواهلسلس   •  
   ستمسی خصمش  واعان  شتنار دطاخبهایکردفاو شدابرالتابو   الس۱۲  انش  سنهکیادرفا یراه بیلاومسوزود   •  
   ند؛ا دهش یایناسشفضعی یاعفد     
-رزایف  ینکسوا یهلوایاهزدو لهسلسهک  ندرادرمر عالتاباوی الس   ۱۲ کهدیارفا  یرابحداودهننک یتقوتزدو  یک    •  
       و؛ندا هتفرگ ار تیرنییموک ای نتکایوب     
  یک تنفربا گ ارهلیوا واکسین هک  ندرمر داتر عالاباال ویس  ۱۲ هدیکرافا برای حداده وقویت کننت زدو یک نحیثم  • 

 ده برش درج  معلومات سااس هآن ب یندان بمز و دهکنن قویتدوز ت. ندا دهمومیل نتک  ۱۹-یدتلف کووخم ازجم اکسینو
 . اشدمیب تاس دهشهتفرار گه بکلیاو هلدر سلس هاکسین کو یرو

 

  ما ،۱۹-یدووکنیکس)وا یتینریمکو یمزایا رات ودرک خط رد ماه شبهک است عاتیطالا حاوی نیکسوا ماتعلوم هفحصنیا
  یمیپاند   العف  نوچ دیریگب  ار  نیسکاو  نیا  امش  نکمم  هک  دنکیم  کمک  ار  امش  کتنویاب -فایزر  ۱۹-ویدکو نیکسای( و وا  نا آر
   د.ینک بتصح دخو نیکسده واننکماهفرابدیاردیالسورگاد.ارد وجود۱۹-ویدکو

. یدئمانردایدتیبساین ویا ازاف، لطتماعلومهفحصنیترهای تازبر.اشدب شده ه روزبایو ن تازهکمم ماتعلومهفحصنیا
www.cvdvaccine.com.  

  یدندان بسیاکو این تفاریدزالبق یدابامشهک را چهآن 

 ؟ستیچ  ۱۹-یدکوو 
 دفرا بتماس یقاز طر دینتوایمامد. ششویم ادیجا ۲-وی او سی-م سارسه نابانکرو روسیک وی وسطت ۱۹-ویدکوضمر
 ریاس  دناوت  یم  هک  تسا  یسفنت  یرامیب  کی  اتدمع  یرامیب  نیا د.یشو تالبم  ۱۹-ویدکو هب دارد را یروسن ویا هک یرگید
  مئعال لمه شاکدنا زارش کردهگ  را مئعال از یا ستردهگفیط  ۱۹- ویدکو  هب تالبم  ادفرا د.ده رراق یرثت تأتح  را نبد ایضعا

 ریروس ظاهمعرض و ردنترفگراقرزا پس  روز  ۱۴ ات ۲ است نکمممئعال د.شو یم ه مرگبرنجمدیشد ریمایباتفیفخ
  د؛در؛ سرن التی یا بدضع ددر ؛یگتنفس؛ خس یگنت ؛نردک هرفلرزه؛ س ا یتب :اشدب لیذ ردموا لمن است شاکمم مئعال د.نشو

  ل.هااس ؛غرافتاس ع یاهوت الت؛ حینیبشیزبرآ ن یاتقااح د؛در ی؛ گلویویابای ه وقیاذ ن حساددتدس از 

  ؟ردادطارتبا هچکونتایب-رزایف ینساکواب  وستچی  ی(انارآنا،۱۹ -یدکوو ینکسوای )ترنمیکو 

  نه شاوطبمر یها لمعالتوردس قبوقتی ط   کتنیوبا-فایزر  ۱۹-ویدکو نیکسای( و وا نا آر ما ،۱۹-ویدکو نیکستی )واینیرمکو
۱. دندگر ادهفتاسرگیدکیضعوهبدننتوا یمدنردگهیتح ادهفتاس ایبر 

  ی )ایرطرااض هادفاست جوزم"  ماتعلوم هفحصنیا یراخ بخش  در ،ریرااضط ادهفتاس مجوز دمور رد تریشب ماتعلومیراب
. یدنیببار " ؟ت( چیسیا یو 

ا

ا

2 

http://www.cvdvaccine.com


 
       

 
  ؟یدئامنرذک  انت سیناکو دهننک همراف به  یدابار دیراوم هچ،نکسیوا تفاریدزا بلق 

 :ا شم اگر  اینکهلوشم به ،دوئیبگ ینواکس  هدکنن فراهم به  دوخ  صحیتیوضع  امتم  دورر مد 
 دارید یتحساس •  
 دارید ب(قل ینیروبرشقبهاتال) یتسداارکیپر ای ب(قل  هضلع هابتل)ا یتسداوکاریما •  
 دارید تب  • 
  نیدکیم ادهفتاس ننده خونک یقرق یدوا زا دارید یا ییزنرخو  لتالاخ •  
 ردذاگیمریثن تان تابد عیدفا متسیال سه باکدیتاس ایاهدو فصرملحا در ایدیتعیف هسضنی بدعدفا متیسس ایارد • 
 یریدگب لمه حک دیردا میمصت ای دیتاس هحامل •  
  دارید ریرخول شفط •  
  اید ت کردهدریاف ار  ۱۹- یدووکنیکسر واگیدعنو مداک • 
 اید ی هوش شدهب  جنسر  مداک یقزرت رثا هب هتدر گذش •  

  ؟ودشمی قطبیتهونچگ نسیواک 
  د.شهدواخیقبتط هضلع در جنریک س  یقطرزاامشهب یتنیرمکو ای ۱۹- ویدوک تکنویربایزافنیکسوا 

   ۴  لاق  حد ییابتدا هسلسل   م  سو ز دویک  .هتفه ۳ هلصفااب، ودیشم  یقبتط  دوز  دوهللسک سیلکشهبنیسکوا: هیولاهلسلس
.  اند  دهش اییناسشفیعض نبدیعافدمتیسسنتاشد باهکدشو  یقبطتیادراف هبنکمم یمدوزدو یقبطتزادعب هتفه 

:  يتیقوت  دوز 
   ویا ل  سا ۱۲    هکددگر قیبطتیدرافاهبهیلاو  هلسسل لیمکتزادعبهما  ۵ لقادح اندتویم یتیقوت نیکساو ردفنم  وزدکی •
.  رندادرمع  ترالبا 

  یک   باارهیولانیکساو   رنداد مرع  ترالابایولسا   ۱۸    هکیدراف  هک  اندتویم نیسکوا دفرنمیتیقوت  وزدکی •
   هدننک  مهارف  اب  یتیوقت  زود  نامز  دروم  رد  افطل . ددرگ  قیبطت  دنشاب  هدومن  لیمکت  ۱۹-ویدکو وتتفام  نیکسوا

.  نیدک تبحص نتا حیص اتمخد 

 د.نکن تفظامح  را  همهنکمم نیکسوا 

  ؟ندکن رق  ز یدانب  ارنکسیاو  اینها کی  
:  هکیتورصرد   نیدک  رقزارنیکساد ویابنامش 
  دیا دهادنانش  نآهب  دییدشتیساسحنیکسان ویا  لیبقزدو قیبتط زادعب • 
  اید هاددنانش  دییدشتیساسحنیسکاونیا  ایزاج زایکیماکد هب • 

 ؟ندایچ  ها  واکسین این رمل داشیجزاا 
 د:باشیملیذیزااجلمن شایکسوا زمجو باتیکترو ای( ناآرما ،۱۹-ویدکونیکستی )واینیرمکو 

  ۲،ت(یننوکادلیساکه-۲بس ) ل(یدا-۶،۱-نیسکس )هبل(یداینزاا تایل(بویکسراهاید  -۴))ام هشح  و  ای نارآام • 
  و ،نیکولوففاس-۳-یرویسالگ-سن-لییاروتدس- ۱،۲،مایدتایالس ییساادترا اید-ان ،ان- [۲۰۰۰)-کول(یگال نیتایلا لیپو])

. ترول(کلس 
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  زا؛اشدبیمیضافا ادمو زاهعمو مجیک لمر شاتگو بزر  ۱۲  نس ایارد ادفرا ایبر  ۱۹-ویدکو کتنیوی فایزر باها نیکسوا
   د:ردگیمیقبتطامی شرابنآعنومداکهکدیپرسبنیسکده واننکهیتح 
 ز.روکو س ،تیدریها یدتیففاس ک سودیمیسب  اید،رایدکلو میسود ،تیففاس یمتاشپو کسیبنومو ،لورایدکمیتاشپو    •  
 یا 
 ز.روکو س ،لورایدک نیمتایمترو ،نیمیتامترو   •  

  ندهده   هئراا  از ، واشدبیم یضافا   ادمو  از  یرز  ایه هعمو  مج از  ردمو 1  لمشا  ای( نا آر ما ،۱۹-ویدکو نیکستی )واینیرمکو
: :تاس  یقبتط  لحا  در  هنسخ  امکد  که  پرسیدب نیکسوا 
            . روزکس و، تیدریها یدتیفاسف میسود  سکیب یدا،دیکلورا میسود ،تیفاسف میاشتوپ  سکیب ونمو،دیراکلو میاشتوپ  • 
 یا 
   روزکس و،دیدروکلورایها  نیامتیرمت ،نیامتیرومت  •  

  ؟هشد هادفستا   لبق  نیسکاو  نیا  ایآ 
  ارنیکساو دوز  کی لقادحنآزارت االبنینس ولسا   ۱۲  رمعهب  نفر  ۰۰۰۳۲  دحدو رد،یرتوااربال اتقیقحترد.لیب

   دییئاتو  ۱۹-دیووک   ایه   نیکساوکتنیوبا- زریفایارطرضادهافتاسزاجویارتوابرالتیقاقحتنیا ارما.اند  ردهک تافیدر
   زا ریاطرضا  دهتفااس  جوزم حتتارنیکساونیا  دفر   ها نیولیم.دمونتیقوت  را یانارآما ،۱۹- ویدوکنیکساو  نتییرمکو
    یابیکر تدو  لماش ترگرزبو   ۱۲   نسیاارددافرا دهتفاسایابر  هک نیسکوا  . دنا دهکر تفایدر ونسیدب  ۲۰۲۰  ربمدس   ۱۱
   و، دیردگهادفتاس  ریراضطا دهتفااس وزمج تتح  وبود یدهدگر هعالمط  ریاتوابرال تیقاقتحردهک نآ یکی د؛شیبام لومفور

   هبنیکساو در لعافیرغ  لفتمخ  ایزاجهادفتاس  ف.مختل لعافریغیزااج   باماا تمیاشح  و یانارآمانیع  بانآ رگید
    د.دگر  یقبطتدناتویمیزسا قیرق نوبید  لموورف ب یایکرتو دهمون کمک لاخچی رتاحر یها هجدر  درنآ  ریداهگن 

  ؟د انچه  سیناکو ینایاایزم 
. دیمان  میییرگلوج   ۱۹-ویدوک  از هک  تاس    دهدا نانش نیکسوا 

.  تسا وممعلان  العف   ۱۹-ویدوکلباقمرد ظتافمح  نما زمدت  

  ؟ندا هچنسیاکو این  اترطخ 
 یتد حساسیشد لمعالسکع یک .رددادوجو دشو یتسحسا دیشد لمعاللسکع ببن سیکسن وایاهکیئجز ناکماکی
  امن شیکسده واننکماهفر ،لیدل نیاهب.هدمید ن رخیکسز واازیک دو نتدریاف زا بعد عتسا   ۱اتهقیدق دنف چدر ظر  ا مومع
  د.ینمابانجآنیکسز واا بعد دیا مودهن دریافت را نیکسه واکیدر محل هکداهبخو اماز ش دیشا 
:اشدبهتداش ارلیذ ردموا دینواتیم یتد حساسیشد لمعال سکعمیعال 

 فسنت  در تالکمش •         

وگل ویرو یگیدنپ  یا   رمو •        

 بلق دیدش نابضر  •         

 دجور واسسر رددیدش دگییارش •        

  فعضو ییچگ •        

 رهاب قشتالتس )یداراکیپرایب(لقهضلع هابتال) ستیداوکاریما  اند  دهکر تافیدر را نیکساونیاهکیدرااف  ضیعب در
  رن ظاهیکسم واز دوودتدریاف زا بعد زد رونن چمازتمد درمیعال ادفراازیسیاربرد است. ادهدخرب(قلینیروب
 است. کم رسیابنیاناددخر نسچا شده. 
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     د:یشو یصح بتقرامرستاخوا لعاج  ا فطل دیراد نیسکاو تفایرد زا دعب ار لیذ میالع زا کی رهامش رگا  

          
          
          

 هنیس سفق ددر  • 

 فسنیاهتکو • 

 بلق پشت  یا ،شپر ،یزتنابضر نتشدا  ساساح  • 

: از دناتبارع  دهش دهر داوپرا نیاکسو  با   کهیبنجا ضاروع  

 یبنجا رضعوا. هدن رخ بدکممهبرقتمریغ ی وجد یبناض جارعو د.نباشننیکسی وابنجا رضعوا یمماتان هیانکمم
  د.اردردراقهعالمط تحت یارتورابال قاتیقتحرد هم نوزن هیکسه وانکمم 

  ؟ردک یدا بچی  ینباج رضواع رهادر ب 
.  دیبرو  هنخافان شیرتکیزدن هبای،دییرگب  اسمت   ۹-۱-۱  رهامشهب، نیدک یمهبرتج  را یتسحسا دیدشلمعال  سکعامش گرا 

  ناتیحص تمادخدهننک همراف  یانیکساه ونندک ماهفراب وندر  نمی نیبزاایدنکیم تیذا راامشهک دیاردیبنجاضارعو  گرا
  د.ییرگب ینفول تتماس  

  داویدر بخش  ناگیاررهماش.دیدهبرپوارسییدیسی/ایدفانیکساو نبیاجددایرو خشب هبارنیکساویبنجاضارعو
 . دیدب  ورپرا   لیذ   درسآ هب نیالنآلکشهبایتاس   ۱-۰۰۸-۸۲۲-۷۶۹۷  نیکساو نبیجا 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html  
  یرراضطا لتحا  ادهفتاس  ایرب ۱۹-دیووک نیکساک وتنیوبا - زریفاای  ای(  نا آر ام  ،۱۹-ویدوکنیکسا)و یتنمرکو ماسای ا فطل
.  دیئمان هافضارپوارهمفور   ۱۸  هارمش وقدنصلاوطخ در  درکیم  دقصهک هانآ  از یکیهر 

 

 

         

          
          
          
          
          
          
          
          
         

          
          
         

         

          
          
          
          
          
         

  تیحساس دیدش  های  لمالعا کسع •

   یرویگدیدنپ  یارمو،تشخار  ، یگریدشادننما  تیاس  حسدیشد  یرغ   یها  لمعلاسکع  • 

  ب(قل هضلع هابتالتس )یداوکاریما  •
  ب(قل ینیروبرشقبهاتالتس )یداارکیپر •
  نیکسزرق وا لمح ددر •
 یگتخس •
  دیدرسر •
 تضالعددر •
  لرزه •
  لصمفا ددر •
 تب  •
 نیکسل وامح یگپندید ای مور •
 نیکسوالمحیسرخ •
  عهوت •
  ضیی مراحساس  •
 مفاويلتدواغیگپندید ایمور •
 هاییتاش یی یا کمهاتاش بی •
  لهااس •
 غرافتاس •
 بازو ددر •
 نیکس وازرق  ثرا  بهیوشی هب •
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   پورارهدی دگر  ماهفر  لیذ  در  هکسمات تمالوعم  یقرز طارزیفا کترشهباریبنجا ضرواع دینواتیمامشنیرابهالوع
  د.یدهب 

 یتنرتنا تیساب یو  سکف  هرماش  نوفیلت  هرامش 

 ۱۹۸۵-۴۳۸-۰۰۸-۱  ۷۳۳۸-۶۳۵-۶۶۸-۱www.pfizersafetyreporting.com 

 نفولیت یقاز طر هنطلباداو دیجد رزاباکیفیس-. ویدد شاهاده خود یزنفیس-اک ویگرپرو  در مت نابثهنیگز امه شب
 ییشناسا یراب دنا دهکر دریافت نیکسادیکه وافرا از  یتنترنا ایی هنجنظرس ی وبتک یها پیام زا تفادهاس ه باک دباشیم

 یم مککار سی دی یه سکدپرس یمار  التیسیف سوا-. وییدمانیم ادهفتاس  ۱۹-ویدکو نیکسز واا بعد یبنجا رضعوا
  دریافت ایبریدآورت باشد یاضرور رگانچنامف هیس-وی. هدد ارقریت بررستحار  ۱۹-یدووکنیکسیت وانتا مصو دیمان

  ۱۹-ویدکو نیکسز واا بعد هدهمشا لبقا ترایثن تاگا نندهک اکرتاش هکیتصور ردیی سد سی سطوتینفوییب تلقعت م وز دودو
: یدئمانردایدتیساوب  نیا ازمت نابث هتج  تر یشب ماتعلومیراب.هدمید مز انجایندندهبرپورا 

www.cdc.gov/vsafe  

   تکیوناب-رزایف ۱۹-یدکوونسیاکو ا( ییاان رآام  ،۱۹-دویکوینکسوای )ترنمکونردنکتفاریدیاربمن  میمتصبقعوا
 ؟ودب اهدخو  هچ 

  میمصتامشگرا د.یئمانن تفریاد یادیئانم تفریادارنیسکاوهک تاسامشتدسهب بنتخاا  ،یارطرضا دهتفاساز جواتحت 
  د.ادداهنخو  رییغتارامش یاریعمیصح  تمادخمیمصت نیا  ،دیئمانن تفریادهک  ریدیگیم 

   سیناکوایی(اان رآام  ،۱۹-یدووک سیناک)و یرنتیمکو ویلهپرد ۱۹-یدکوو ریگیولجیاربیریگی داه هنزیگیاآ
  ؟ردادودجوکونتایبرزایف  ۱۹-یدکوو 
.  دنباش  دوجومیاررضطا دهتفاسازجوا  تتح   نکمم  ۱۹-دیووک زا رییگلوجیرابیرگید ایهنیکسوا 

   ابانمز  همار  ونتکایب-رزیاف ۱۹-یدوکو یناکسوای   ی(ا انآر  ام،۱۹-دکووی نکسیوای )ترنمیوکهکانمتومینمیاآ
  ؟یمامنتفاریدریگی داهنسیواک 
- زریفا   ۱۹-دیووک نیسکاا وی  ای(  نا آر ام  ،۱۹-ویدکونیکسا)و یتنمرکو  یقبطترهبا در  اییدفاهب ریماآ وزنا هت
   ی(انارآما ،۱۹-دیووکنیکسا)و  نتیرمکو   هکدیردا  نظر  ردامش گرا.تاس  دهیرسنرگیدیها نیسکوا ابناممزه تکنیواب

   نایم  در ناتجلعام رتکدا اباردخو یها هنیزگ، دیئمان تافیرد  رگیدیها نیکساو  باار کتنیوبا- زریفا   ۱۹-دیووک نیکسایا و
    د.یرذاگب 

  ؟مکن هچمباش تهشای دفیضع یاعفدمیستس من  هتیکرر صود 
  متسیسیراادهکیدرااف  در.ئیدامن تافیدر  را نیسکوا یموس وزدهکدیناتویم ماش ،تاسفیعضامشنبدیعافد ستمیس گرا

   یربادتندمون تعارمهب  باید  ماو ش  ، دکر  هدوانخ  همرافار   ۱۹-دیووک  برابر  ردلمکا  تیمعاف مه ومس دوز  ندا   یفیعض  عیادف
  د.ندگر نیکساودید  وملز رتصو  در    ایدبامشهبکیزدندافرا  ،وهالعبر د.یئامنییرگوجل   ۱۹- ویدوکزااتدیده همداایکییزف 

  ؟کنم دایبیچمدهر بشی لمفط ه بیا مباش  هلماحنم کهیرترصود 
  د.ییرگب ثحبهب نتا  حیص اتمدخ ندهنک ماهفر   بارا ناتیها هنیزگ، هیددیمریش خود لفطهب   یاتیدساهلمحا امش گرا 
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  ؟اختسهداخو  صابم   ۱۹-یدووکهب  رامن  ینکسوا یاآ 
  د.زبسا  باصم ۱۹-ویدکوهب را  ماشدنواتیمنو داشبیمن ۲-وی کو-سرسایاوحنیکسا. ویرنخ 

  یدراهدنگ ار  ودخ  سیناکو ارتک 
   چی  هک دشو  هتفگ ماشهب   تاشد داهخو هاددنیکساوتار کیک  امشهب ، ئیدامنیم تافیدر  را  خود  لاو  وزدماشهکیماگنه
   دخو باارنتانیس کات ورکا تگشرب امگنههکدیاشبهتشدا دیاهب.دیردگبر نتانیکساو دیعب  ایه دوز   یاوزدیرابینماز
   . دیاورب 

 یفاضا تامولمع 
.  دییرگب  اسمتلیذ رهماش هب   یادیئمان  اردیدلیذتیسا  بیز وا ، دیاردیالسو امش گرا 

.  ئیدامن نکسا   ار  لیذ  دوکراب  افطل ،تاملوعم   هفحص  نیتر  دیجد  هب  یسرتدس یراب 

 هانییت جبساو   نوفیلت  هرماش 

www.cvdvaccine.com  

  ۲۶۱۹-۸۲۹-۷۷۸-۱ 
 ۲۶۱۹-۸۲۹-۷۷۸-۱ 

  ؟زممویآبریشتب انمتومی   ورچط 
 پرسیدبلن سوایکسده واننکماهفر زا  •       
  ئیدمانردایدیی سد سی تیبسایاز و  •        

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html                     

 دیئمان ر دایدیایدفا یتابسیو از  •        

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-  legal-
regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.  

         

د.ی شوتماس هب دیالتی خوا یا یصحت محل ارهاد اب •        

  ؟ددیرگ هداخو تثب اجکرد من  سیناکوتامولمع 
   رد یاماشیتلایا/لیمحتاوطبرمردیتمالوعم ستمیسدر ارماشنیسکوا اتملوعمناتنیسکوا دهننک همرافعرجمنکمم
   نیکساونیع ماشمدو  دوز  ایبر نتاتگشرب امگنه هک  بود  هداخو ینیمضت نیا.ایدمنلمشا  رگید دهش خصمش  ایه ستمیس
  .  ئیدامنهعجراملیذتیبساوهب نیواسنیکساتی ومالوعم  ستمیس ردمو  در رتیشبتمالوعم  ایرب.دیئمان تافیدر  را 

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.  

  ؟شمامیب  یرداا یسف تخرداه ببفلمک   ۱۹-یدووک سیناکو تنفایردیبرا نم یاآ 
   بیجزالپو  تاخردپ هبفلکم  ماشدریگبسیفنیکساو وزدکی  ایبر  ا مش زا دناوتیمن نیسکاو هدننک ماهرف العف . یرنخ

  یم تافیدر  را   ۱۹-دیووک نیکساط وقف و قطف  ماشهکیترصودر  قطفرگید یسف عنو ره یا ونیکساو ایبر  دیتسین  خود
-دیووک نیسکاوهک نیکسوا اهگدننک فتریادیصح  ایهنالپ   یارمیگواپر کی  یقطر زانیکساو ایهدهننکماهرفماا د.ینک
   چا] ۱۹-ویدکویحصتمادخ وبعانمهاراد ی،تلدو،صیشخیصح    همیب )دنیمان تفریاددندهیم اررق وششپ حتتار  ۹۱
.  حیص  همیب ندوبدافرایراب ی[ا اس  آر 
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  ؟مبده وراپرار  قلبت  ک کوشم ردوام هک نموامیت  اجکهب 
  رتفدهبهک دنردگ  یق میشوت ،دنشویماهگآیس دی  سی   ۱۹-دیووک نیواسنیکساوامرگپرو  هقولبیخطتهنگوره از هکیادراف
.  دندهبروپارتیسابو یقطر زاایلیذرهماشهب  حدهتمتالایا یشرب ماتخد  ت وحصرهااد  لنوارڅا  یلو 
 ۷۷۴۸-  ۴۴۷-  ۸۰۰-۱     

https://TIPS.HHS.GOV  

  ؟ستیچ ابلقمت تامداقا  یبآس انرجب همارنب 
   یها تباقمر  یها  نهیهز تداخپر هب است نکممه کاست  لرافد همبرنا  کی  پی( یی سآ )سی  لبتقام بیآس نرابه جمبرنا

   بیآس نیکسوا  نیاهجمل زا  مشخص  یها نیکسوا  ایاهدارو وسطتهک یصخا درااف  صمشخ  یها  نهیهز  ریو سا  صحی
   بیآسنرابه جمبرنا هب نیکسوا تافیدر  خیاز تار لسا کیفظر دیعا بااد کی ،یه طور کلب.کند مککدنا دهید یجد

   دیئمانهعراجملیذتیبسایه وب  ه،مبرنا  نیا با  ترشیب  ییشناآ یراب.شود لارسا ( یپ یس یآ ی)س لبتقام 
  www.hrsa.gov/cicp/  ۱-۸۵۵-۲۶۶-۷۲۴۲   د:ی شوتماس ه بشماره نیا هب ایو 

 ؟ستیچ ی رطرااض دهافاست جوزم 
 ،نی کسوا  لموبش یبط التاز محصو ادهفتاس ن وبود ر دسترسد  لیهتس  یرا باست  یزمیناکمی  یاراضطر ادهفتاس مجوز
  هیماعال  سطتو  یاراضطر ادهفتاس مجوز. ۱۹-ویدکو  یلعف  می(ند)پا  یریگهمد هننما  ،هما عصحت  یررااضط  طیرادر ش

 ادهفتاس هیتوج  یراب یطیراشهکددهیمن نشاو  شود  یم  تیماح اس( چاچی )ابشر تماخد صحت و ریوز  از طرف
 . رددا دوجو  ۱۹-ویدکو  یمپاند لطو رد  یکیولوژیب التاروها و محصود از   یاراضطر  

 هکنیالموبشدنکرادص ی اراضطر ادهفتاس مجوز  کی،دشو ردهبرآو  یصخا  یارهایعمهک ینماز است نکممیاید اف
 دوجوم یمعل داهشو وعم مجاساس رب  ایید اف میمصت،وهرعالب.ردداندوجو یرگید   شده  دییتا  فی وکا  نیگزیجا  چیه
  یایزام د وباش رثمو  ۱۹-دیکوو  یمپاند لطو رد  ۱۹-ویدکو  از  یریگجلو  یراب است نکمملمحصو  نیا  هددیمننشا هک

  تیعار دیبا  ارهایمع  نیاهمه.اشدبیم  ست،ا  ترشیبلحصوم قوهالب ده وه شتشناخ راتبر خط لوه محصوقالب ده وه شتشناخ
. وداهم شفر  ۱۹-یدووک یمپاند لطو رد نرامایبنمادرردلمحصو  نیا از ادهفتاسناکما وند تاش 
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   وتصح   ریزوهک  ابدییم  انیپا ینامز یتینیرمکو  و کتن یواب-زریفا۱۹-دیکوو  نیکساو  ایبر یراضطراهادفتاس  جوزمنیا
  داردندجوو  رگید  کندیم  هیجتو را  ی رراضطادهتفاسازمجو   هک یطیاره شک دده  صیشخ ( اساچ  چ)ا  ی شرب اتمخد 

   یررااضط زمجو زا   ادهفتاس   به  یازین  گریدهک یطور هب  هددخرلمحصو  دییتا  تیعضدر و  یرییغتهک ینماز ای
. اشدبن 

: سطتو  شده دیتول
  ۷۱۰۰۱  ی ن   ،رکویاین ، زریفا ینپمک

                            

 Pfizer  Inc., New  York,  NY 10017 

   :  یراب  شده دیتول
BioNTech  Manufacturing  GmbH  

 An  der  Goldgrube  12 
55131 Mainz,  Germany  

 LAB-1451- 15.1 

  ۲۲۰۲   یرونج  ۳  : رظن  دیجدت  ت

  هدننکتفایدر یابر  هحصف  نیاهک  ددگر  دیئتا  ات دیئمان نکس
  یتالوممع  یاه متیسس/یکینروتکال  قیواس تبث تهج نیاکسو

. دوب هیدگرد  مهافر نویاسنیکساو 

۳۰/۹/۱۲۰۲:دورکبا حیتار
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 برای اینکھ مراکز صحی بتوانند معلومات دقیق حالت معافیت دھی یا واکسین، بررسی معافیتی، و یک تقسیم اوقات توصیھ شده برای  
معافیت دھی )واکسین ھای( آینده را بدست بیاورند، معلومات صحی بھ دفتر”ثبت بھبود مراقبت میشیگان“ فرستاده خواھد شد. در  
صورت عدم چنین کاری، افراد حق دارند شکایت کنند کھ مرکز فراھم کنندهٴ مراقبت صحي آنھا معلومات معافیت دھی یا واکسین آنھا  
را بھ دفتر ثبت یا رجستری منتقل نکرده است

 برای تولید یا ساخت این واکسین ھا، از الین سلولھای جنینی (Moderna و Pfizer ساختھ شده توسط) mRNA در واکسین ھای
.استفاده نمیکردند. ھرچند کھ یک سلول جنینی در مراحل ابتدایی اولیھ برای تایید موثریت آن، قبل از تولید و ساخت استفاده میشد

MDHHS-PUB-1298(2)DA AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.
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