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 -PFIZERنسیواک یقتطب رد مودر شتیابهد نلیؤسم ان وضیقامت یات برماعلووم اتعالطایوحا رگهب
BIONTECH  را قرسال    11 الی  5 ننیسرد کهادیفرانیام در 2019   سال ءفتهیاعشیو رضم 19   دوویک  

   ند.دار

 درندا اررقلاس 11   یلا 5  ینسن ردهکدیفراایبرا 

   مدهان آمیبSARS-CoV-2    اثر   ازکه 2019   سال  دهش  یافته  عشیو رضم نا,روک روسوی ازیروگیجل جهت
 . ددیگرم هادپیشن 19   ویدک PFIZER-BIONTECH  نسیواک   شما لطف برای

-Pfizer   نرد واکسیمو ت درطالعاا ملداشتی شابه نیسؤلو م ناضیتقای مارسین باکن وای  اتومرگه معلب 
BioNTech 1 . یباشداند م سال 11  یلا 5   نیی سناارکه دادیر افریق دوز تطبجی ماشد که دارایبم 19  یدکو 

 دو تا ستادهورآ بدست FDA  نماساز از اریرفو یقتطب وزجم  19   ویدک PFIZER-BIONTECH   نواکسی
 . ایدمق نبیطد ترناد رارق سال  11   الی 5 ننیسیادار کهادیراف نیام در سللسل مکش  ا بهرنکسیاو حداو

   وزد  نمیسو   تا   تسا  هکرد    تیافرد FDA از   ا ر    EUA  ننیچمه   Pfizer-BioNTech COVID-19   نواکسی
 .  دهد   هائار   تندسه   یتف  معا مشخص عاوان  یاراد   که   الهس  11   تا 5    ادفرا یابر  را   هلیاو هسلسل

  ینسکاودیاوو ف اترد خطورم در د تایمانیم مککاا رمشهکددگریم دیموار لمشا عاته اطالگین برا
PFIZER-BIONTECH   د.ینادب دیمان یافتدر 19  دیوک اریمیبتیدوموج  ببسهب ماشلفکن طممهک   19دیوک  

  . دییمان بتصح دورم این در شیوفل خطهدننک ینسکاو با دیدار یلاوس ماش گرا

  هب عاتالگه اطبر تریندیدبه ج یسسترد هتج لطفآ  د,شبا هدیدگر دیدجت عاته اطالگین برا کنمم
www.cvdvaccine.com  دییمانهعاجمر . 

 ؟اریدچه د نانستاز به دنی ردد شمان گاکسیشما و طفل کهینا قبل از 
 ؟تسا چه   19یدکو 
  صشخ اب اسمت ریقز طاامش.هدمآ  انیمب SARS-CoV-2   مانب وناکر  سوویر وعن  ر یکثازا 19  دیوک ریمایب

  انگد ارناوتیم هک دشیبام یسفنت رییماب یک هدمع ورط هب ریامیب نیا د.ش دیهاوخ هتشی آغارمیب  این هب  مصاب,
   لمشا میعال این هک دنا  هدومن روپار ار دیایی زمیالع 19  دیوک هب  مصاب صاشخا  د.ینما  متاثر ار رگید  ایه

  در کنمم میالند. عا هداد  ورپاراند راوتیم هد شنیز رگم ببسهککرناری خطیمابیل ایسطح ای میمال  میعال
   د:نشبا لیذ دراوم لمشا کنمم  میالع این د.درگ داریدپ رییماب نیا ه بشدن  مصاب   ازدعب  وزر 14  یلا 2   انیجر

  هقیاذ سدن حاد تس داز ؛ددر ؛ سربدن  ایه درد ت یاعضال ددر ؛یگدفسرا ؛سفن رد یهاتوک ؛هف؛ سرامرس تب یا
   ل.سها او فراغتسا یا وعهت لتا؛ حینیب  آب زشیر ؛ولگ درد ؛ییایوب  سح و یا

 1 ۲۲۰۲ رینوج۳:د شدهیجدت

  درسیم سال  12 به سال 11  زانین شانه سکیطفالا اشد.بتهاشر دمع  سال  12  ماطفل ش رگا ید حتیربیاو تبد را العاتطا رگهب نیا نکمم شما 1
    Pfizer-BioNTechنیواکس(1)   شود: تهگرف رظ نمد ریز ردموا زا کیی, ر واحده ت برایاس نکمم نیاکسو دوم و لاحد اویق وبطت نیام

  نیواکس باتیکرت زا کیی نکمم(2) .  هردآو تدسب ندررار داق سال  11 الی  5 نینر سیکه دطفالانیامرری را دفو عمالتاس هزاجا 19   کوید
Pfizer -BioNTech  باشد  تهاشد را  دارندرسال قرا 12   نینر سد یکهشخاصر اد هاستفاد  زمجو 19   کوید .

       DARI

http://www.cvdvaccine.com/


   

 

 

 

 

 

 

 

 وزجم" هکنیادورمرد   عاته اطالگین برا ن بخشیخرآهب EUA  دورم در شتریب ماتولعمهبیسسترد هتج
 . دییمانهعاجمر" ؟ چه است ریفو ستعمالا

  ؟ییدنما  کرد ذایا بر واردم دامک یشوخ  ه طفلنندن کسیواک به رددیق گن تطبسیواک ن ایشما لطف هکه بینازا قبل 

  یر:د زاورل موشم   بهید,وش  گوزباار یشل خوطف یاشتهدط بایرش  میتما هنندکیا مهبرای  

   یتساسع حونره شتناد ▪

   ب(له قلضز عا  ونبیر بتهالادنتشادیتز )در کایا پریو (لبه قلضع اب درهتلانتشادیتز )دروکایم شتناد ▪

   تب شتناد ▪

   نوخ  بودنقیقا ری لیظغ ▪

   دازسب  اثرتم  اا رمش لف طبدن  ینمیا  متسیس  کنمم  هک هیودا لباقم   دربدن یفعض یتفن معاتشاد ▪

   یدارارب ▪

    بودنهدشیر ▪

   ستا هدومن فتریادار  19  دیوک  سینکاو  گرید وعن قبآل ▪

  دشاب  ه دوم نضعف شدن  اریکیچ پاثر  ی ازهگا ▪

  ؟ددیگرم یقتطب عه نوچنواکسی 
   د.شدهاوخ رقزهلضع در اریکیچپ لکشه بشما لفطهب 19  دیوک Pfizer-BioNTech  نیسکاو

    تسا   کنمم   هیلوا   هلسلس    موس   وزد   ست.ا  هدیدرگ یبترت انیم در هتفه  3   یلا  2   د,حاوود ورطهب سینکاو بیقتط
 . دوش  تجویز  دنتسه   یتفمعا  متسیس  صشخم   عاونا   داری  که   ادیراف   برای   مود  وزد  از  پس   وزر 28   لداقح
 . دناوتن تافظحم  ار سک همه نکمم نیسکاو

  ؟شود یدفمست نسیواک نای از ایدنب یس کچه  
   د:وش دیفتسم  نیسکاو نیا د ازیابن دشابیم اراد  ال ریذ دوارم امش  لفط گرا

 .  هتشاد دیت جیسحسا نیسکاو یلبق داحو قیبتط  یارقز اب امش  لفط گرا ▪
   ه.تشاد  جدی  ستحسا سینکاو  این اتبیکرت از یکی اب امش  لفط گرا ▪

 ؟ددار ودجین وسکاین وا در اتیبرکع توچه ن 
   د:شیباماارددور خدال ریذ باتیکین ترسکاو این 

 mRNA,هادیپیل  ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-
 2 ,hexyldecanoate)[(لوکیلگ  لینییتالوپ)N-]2000-,1,2,دیمیتسلسیداترترید-Distearoyl-sn-

glycero-3-phosphocholine  
   د.یاورلک  میدوس  و  سورکس  د,یاورلکوردیها میناتیمورت, مینیتامورت, ل(وسترلک و

  ؟ستادهشدهتفاساهم آلقبنواکسی ناییاآ 
  19  دیوک  Pfizer-BioNTech  نیسکاو زا  دنا هتشاد  مرع ز آنا شتریب   یاو لاس 12   هکیدافرا از ا تنهنولیم

   ایه  هاگشیامر آزدد.نا  هدیدرگ دیفتسم  2020  لاس مبرسد 11   ریختا از EUA  ریوف لستعماا  وزتحت مج
  در د.نا  هدیدگر دیفتسم  سینکا واین  لوا دحاو از لاق دل حسا 11  یلا 5   نینس رایاددفر  3100   یبآرقت یکینیلک

  این  داحو  ز یکالقادن حآ از شتریبایو  12  نینس  اراید درف 23000   یبآتقر  گرید یکینیلک  ایه  هاگشیامآز
   لامعتسا زومج لسا 11  یلا 5  نینس رایاد لفاطا رایب هک سینکاو اتبیکتر د. درنا  هدیدرگ دیفتسم نیسکاو
  اب هسیمقا رد لفعا ت غیریباکتر یضعب  هوالرعب  هدیدرگ  هدافتس اها دیپیل و      mRNAنیز عا ستا هدش هدادیورف
   یشاتامزآ در هعلامط دروم اتبیکن تری او دنشیبام  ر ازتشیب یا و  لاس 12  نینس  اراید داراف برای  هک نیسکاو
   بتاث دسر ایمد رد سینکاو  د تانکیم مکک لفعا ت غیرابیکن تریا لعماتسا د.نا هترفگ راقر واریتاالبر ای یکینیلک
 2 ۲۲۰۲ رینوج۳:د شدهیجدت



   

 

 

 

 

 

11     یلا 5 نینسیادار  داافر ن دریسکاویها دحاوقیبی تطای برتاحرهب وانتیم ان رآنویسمالروفو دنماب
 .  دومن یلمع

 ؟ اندها امدن کسیواک نای یداوف 
.  .هدمآ نمیاب 19   دیوک  گیریولهت جن جیسکا واین  

.  هدیدگرنصشخم  عآلد فیامنیم داریهگن 19   دیوک از اا رمش سینکاوهک  انممدت ز 

  ؟ند اها مان کدسیواک نای اترطخ 
   هقیقد دنر چد یقآدق دیدش تیسحسا. ستا  مک یلیخ س اشند چادرگ  صشخ د دریدش یتسحسا اعثب سینکا واین  هکنیا

   شما لف ز طا ن,یسکاو  هدننک ایهم  کنمم  اظ,لح نیمه  هب د.ش دهاوخ هرظا سینکاو  بیقطت از دعب  اعتس یک و یا
  هب سینکاو هسورپ تا دنامب  هدیدرگ دیفتسم  سینکاو زا هک اان جمهرد یتدم  برای نیسکاو قیبز تطا دعب ات دهاوبخ

  د.درگ ارتنظ یبوخ 
  د:دگریم لیذ دراوم  لمد شایدش  ستحسا میعال 

   رفتنگ نفست  ل درکشم ▪
   ول گو یور یگدیدنپ ▪
   لبقعیرس انبضر ▪
   بدن  مامت در شارخ ▪
   یفیعض و یگتسخ ▪

  هکیداراف زا هدع در یک  هک  لب(قهلضعزا رجخا تهابلا) یتزدازکی پیرو (لبه قلضعیلاخد  تهابلا) تزیدرکایما
   مود داحوتافیز درا وزر دیننز چادعب می عالاین داراف نیشتریب ست. درا هدش هدید هدیدرگ  بیقتط سینکاو  نهاآهب
  لفر طگا دیینما ار لعاج ایه مکک ایضتقا دیاب امش. ستا  مک یلیخ هدید پاین  وعوق  لامتاح. هدیدرگ داریدپ نیسکاو
  د:درگیمردچا   زیردوارم هب  ماش

   هنیس  سفد قدر ▪
   ی(گنت  سفن) سفن رد یهاتوک ▪
  ب.لد قنت شپتای لب قزدن دنت تن,گرف سفندنتدنتهکنیا اسساح ▪

   د:نشابیم لیذ اررد قنا  هدش  هداد  ورپان ریسکاو از هدتفاسا اب هک یبناد جراوم
  شدید   ایه یتسحسا ▪
   وی.ر یگدیدنپ  س یاحما  ادن,د ستوپ, شارخ دننهما یلومعم  ایه یتسحسا ▪
   لبقهلضع در یلاخد  هابتلا ▪
   لبقهلضع در یرجخا هابتلا ▪
  ( هدشنیسکاو)هدشیارکیچپ هاحس د دردر ▪
   یگتساس خساح ▪
   دسر در ▪
   عضالت د دردر ▪
   ی(گدورا خمرسردی )س اسساح ▪
   لصافم ددر ▪
  تب ▪
  ه دش  اریکیچپ  هساح رد یگدیدنپ ▪
  ه دش  اریکیچپ هساح ندش مزقر ▪
   یبصع التکشم ▪
   ندکرن وباس خساح ▪
)lymphadenopathy ( وینفال هدغ مورت ▪

3  ۲۲۰۲ رینوج۳:د شدهیجدت



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   ودنب اهتشا  مک ▪
   لهاسا ▪
   فراغتسا ▪
   وازبددر ▪
   نیسکاوندکر ریکایچپ یا رقر زثا در ردنک ضعف  ▪

   هک دراد انکما  د.گیرن  ربدر ادد ررگیم داریدپ سینکاو  این رثا از هک  یبنارض جاوع یمامت  کنمم  وقد فراوم
   هاگشیامر آزد وزنه سینکاو یلتمااح یبنجا ضوارد. عشبا هتشاد  لابر ق دنیز  ار ارظتنا  لبار قیغ و دیدش یتسحسا

  د.راد رارق هعلامط دروم راوتاربال ایه

  ؟ کنمکار هچ  ایدی بنبض جاران عودش  یداردا په بطاب ردر  
  هنفاخاش ینیک تردبه نز  مه یا ید, ووش اسمتهب 1-1-9   هارمشهبددگریمهاجومدیدش یتسحسا ما باشلفگر طا
 د.ییمانهعاجمر 

 هب خویش لفی طتشادهب  لؤسم ن و یایسکاو  هدننک هیام د بادگر هاجوم دیدش تیسساح هب ماش لفه طکیتور صدر 
  د.یوشن ورد لفاز ط  مه . و یادیوش اسمت 

 . دیهد ورپار  (VAERS)   سینکاو یبنض جاعوار یهد ورپار متسیس FDA/CDC   هب ان ریسکاو یبنض جاعوار
   ریقاز ط نیآنال هنوگ  هب  و یا د,شابیم7967-822-800-1  یهد ورپارمتسیس انگیاس رمات هارمش

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html    ر درد آفلط. دییامن رجد ار سینکاو از یشان یبنض جاوارع  
# P fizer-BioNTech  COVID-19   یهدورپار مروف لو اخط  Vaccine EUA”    د.یینما  هوعال ار “#18,

    زیره درکستما اتمولعم قی طراز  Pfizer کتا به شرن ریسکاو ناشی از یبنض جاعوار دیناوتیم ماش, هور عالب
  د.یزسا ست شریکا  هدیدرگ کرذ

 یتیبساو  کسف رهشما  سمات هرامش 

1-800-438-1985  1-866-635-8337  www.pfizersafetyreporting.com  

  دننامه  ارک دوه خلیسو  وعن کی v-safe   د.یینما  منا بتث  v-safe که در دوش هداد مه گریدهنیگز ماشهب کنمم
  نآنا  هب  سینکاو هکیدافرا در سینکاو  اثر زاهکیناثرات ویب سریوو یبتک مپیا یقرز طاهک ستادنمشوهلیمبا
  کردن تارر نظدار CDC  هکدسیپرماریتالاوس v-safe  د.یامنیم  ییاس شناو یبایرزا ار ستا  هدیدگر بیقتط
   ی یاتیوقتداحو  تطیق یابر دینما یمینهادداینچنامه   v-safe.دیامنیم  کمک 19   دیوک نیسکاو ندوب  ؤنسم از 

 دشبا یمزر الگا دینما رجد سینکاو  اثر  ا ازر یبنض جاوارز عا ویاور حپار یسک  هکیتروص رد و سینکاو  مود
  متسیس  هب هنوگه چکنیا شتریب تعلومام ندورآ تسدب رایب د.یامنیم ل فعانیز ار  هدنز  یبیقعت  متسیس هلیسو این 

 . دییامن  یدند www.cdc.gov.vsafe    از د,یینما  مبت ناث

  دهاوخ  فاقیات هچ ایمننم  یقطبا تر  PFIZER-BIONTECH   نکسیاو ل خودطف  به  کهرمبگی تصمیم نم گرا
   ؟تاداف

  لفط رای بشما رگا. دیدار دوا خب ا رخیر  ای دینکیم  سینکاو  آیا  هکنیا هنیگز امش,   وریف لامعتسا زومج تحت
   دهاونخ ریغت  شما لفط  شتادهب دروم  ا در رچیزی  میمصت  این, دوشن نیسکاو هک  دیگیریم این   برمیمص تخویش 

 . داد

4  ۲۲۰۲ رینوج۳:د شدهیجدت
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19     یدووس کویر  از  کهدارد ودجم وه  یگره دینزگ PFIZER-BIONTECH    نواکسی یهلور پا دآی
   ؟ایدمی نگیرجلو

  قیبه تطکددارندوجو ریگیدنیسکاو ,  لسا 11   یلا 5 نینس  ارایدلافای اطرب,ریوفلستعماا  وزتحت مج
 . درادن دووج هدش  دیین تایسکاو چیه  و دوش

  گردی یها نسیند واکانهم ار   19دکوی  PFIZER-BIONTECH  نسین واکماین زحرد دانمیتو نم ا طفلآی
  ؟ایدنم یافتدر

19    دیوک  PFIZER-BIONTECH  سینکاو گرید ایه سینکاو با انمزمه دناوتیم امش لفط ایآ هکنیا  دورم در 
  یتشادهب  لؤسم  ا بار  شیوظر خن دروم دوار ملطفآ .هدیدگرن هیارا اتمولعم FDA  یورس د ازروبیا ستدباز

   د.یی نمابحث  شیوطفل خ

  ؟چه  باشد اشتهیت دمعاف   یستمس  یکمبود  من  طفل  گرا
   را  ینسکاو  وزد  ومینس  که  دوش ه داد  انکما  ینا  ماش  به  تسا  کنمم ،دشبا  هتشاد  یتعافم متسیس دیوبمک  ماش لفط  گرا

   برابر  در  لمکا   یتنوصم  دنتسه  یتعافم  متسیس  صقن  رایاد  که  یداافر   در  وزنه  ستا  کنمم   موس  وزد. دینک  دریافت
 COVID-19 به  مکک یابر  را  یکیفیز  یاطیتاح   ماتاداق  دیهاوبخ   دوخ لفط   از  دیبا  ماشلیلدنیاهب  دنکن دیجاا  

 .دنوش   سینکاو  دیبا  ماش  لفط  دیکزن  داافر   ،ینا  بر   ه وعال.  دهد   ماجنا     COVID-19از  یریگشیپ

  ؟چه دشبا هردیا شی  ر واردبا سیر کاگ کهینا رد مودر  
  نریادر ج  شیوخلفی طتشادهبلؤسماباش ریوخ ظرن دورم دوارم ست,ا هدشیر   یاوراداربامش لفط گرا
  د.یذارگب 

  ؟کندرق میزار 19   یدوکنل مطف هن بکسیاآیا و 
 . دینما رقز ار 19  دیوک امش  لفط هب دناوتیم نو هتشادن  ار   SARS-CoV-2  دویب خکتر ن دریسکاو نیا ه,ن

  ید.راد گهنار یشوخ  فلطنسی واککارت  
  هتشت جگبر انمز هک دش  دهاوخ هداد رتیک کا  ماش  هب ددرگیم دیفتسم سینکاو دحاو لینوا زا امش  لفط هکینامز
  د.ینما یمصشخمارنیسکاویدعب  ایهداحوذاخ 
  د.یشبا هتشاددوا خبات رارک شیول خفدد طمج هعاجرم ما گنههکدیشبا هتشاددایهب 

  یضافا اتممعلو 
   زیر در هدش هدادسمات هارمشهبای و د,یینما یدند ستا هدش هداد  زیر در هک یتسابیو  د, ازیرادیشسا پرمش گرا
  د.یینما راقرس برمات 

   د.یینما کنسار ستا هدش هدا دزیر  ه درکدوک   QR  ات,طالعا هگبر تریندیدت جریافد هتج

  اسمت مارهش                         

1-877-829-2619  
(1-877-VAX-
CO19)  

 انیهج تایسیبو                          
www.cvdvaccine.com  
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 ؟نمابد یشترنم باور میتوطچ 
   دیسبپر سینکاو  هدننک هیام از  ▪
 . دییمان یدند  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 -ncov/index.html  از  ▪
 - https://www.fda.gov/emergency -preparedness-and-response/mcm-legalاز  ▪

regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization   دییمان دنید . 
   د.یوش اسمتهبهمعا صحت ستیاا ری ی ولر محتکا دبا  ▪

  ؟هد رسیداخو تثب ا بهجر کن دل مطف نواکسی ط بهمربو اتوممعل
  تعابت اطالث  متسیس رد دینکیم یگدنا زمش هک هرش ا دره روطبمر ماتولعم کنمم ماش لفین طسکاو  هدننک هیام
  ماشلفدد طرگشت مجبمگانهدنون ریا.دیمان رجد گرییدهدشصخشم متسیس یا و,(IIS) یلی محیضاقهوزح
  در شتریب ماتولعمذاخ هتج .ستا هدورآ ستدبان ریسکاو از عین دحاو بآل یکق ماشلفه طکدیمانیمصشخم
 . دییمان یدند    https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.htmlاز  IIS دورم

  ؟مهست  19   ویدن ککسیاو سیدفت ریادر یای برادار  یسف ختاده پرر باادونیا مآ 

  رگید یدارا سیع فون ره یا و  سیف اختده پرب راداو ار امش  هک دناوتیمن سینکاو  هدننک ایهم  ن,زما این رد ه,ن
  د.یوشیم دیفتسم  19  دیوک  سینکاو از اهنت امش هکیتورص در د,یمان 

 ار 19  دیوک  سینکاو یدارا  سیف هک  همانک بری وسطت  اختدزپری باتقاضا  شما از دناوتیم  سینکاو  هدننک ایهم, ماا
   ریادا اتمدخ و یتشادهب عبانم ,Medicaid ,Medicare    ی,صشخ همیب) دننما دنک  هیام  هدنوش نیسکا وبرای 

[HRSA]  19  دیوک  هدشان همیب انیضتقام رایب  هدشن همیب همانبر.)    

  ؟ایممج ندرار وککشی میاضاق انممیتو جاک من در 
   اهنآ زا , دنیبرم ی  پ   CDC نازما  س19   دیوک سینکاو ه مانبر درو مدر  لبق تیا  وککشم اییقضا  وع نهر زا هکیداافر

   هدتحم  لتایا یبشر  ماتدخ و  هماع  صحت  ستریا  یمومع  یشنم  فترد  هب  ار کوکشم  دوارم  هک  ددگریم  تقاضا
 . دنیامن رجدhttps://TIPS.HHS.GOV   یا و HHS-TIPS-800-1   درکایمرا

  ؟ه استچلابمتق دامقا ی ازشنا یها  یبسآناجبر  مهنابر 
  همیب  مصارف اختدرپ در هک  هدوب لافدر همانک بری (CICP)   لبتقام ماداق ی ازشانیها یبسآناجبر  همبرنا
  یارکمه دنا  هدش لباقتم  نیسکاو ا یو ودار رثا دی ازج لکشم اب هکیداافر  باهدش صشخم  مصارف رگید  و یصح

CICP     هب سینکاو یافتز درا دعب لاس کی انیدر جر دیاب هضیرع , یکوآلمعم ن.یسکاو نیا لومش هب دیامن  یم
 و هدومن هعاجمر   /www.hrsa.gov/cicp هب همرنابنیادورم در شتریب اتمولعم فتریاد رایب.ددگر  لارسا
   هارمش یا با

   د.یینما رارقربستما  1-855-266-2427

   ؟ستاهچ (EUA)  یورف مالاستع وزجم
  لومش  هب  ستا  ییوراد  التوصمح  زا  هدافتسا  یتلباق  در  ه دننک  لیهست  مزیناکیم کی     (EUA)وریل فماعتسا وزمج
  زومج     هناوتشپ. دراد  دووج  آلعف  هک  19   دیوک  یرامیب  دننامه , یمومع  شتادهب  یرارطضا  طیاشر رد,ا ه  نیسکاو
  ایه  وراد زا  یورف  هدافتسا  هک  دشابیم     (HHS)یرشب  تامدخ و  هماع  حتص  یشنم  رتفد, یروف  لامعتسا
 .  درادیم  مالعا 19    دیوک  یرامیب زا  یگیرول ج لباقم رد ار  یکیژولویب

FDA   رگید  رتهب  لیدب  و  یفاک  , ه دش  دییات یوراد  هک دیامن  رداص  تالحا  رد  ار  یروف لامعتسا زوجم دناوتیم 
 .  دشابن  دوجوم
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  لوصحم  هک  دشاب نیا  هدناشن  هک  هدووجم  یملع دهاوش ساسا  هب  زوجم نیا  رودص  رد FDA    میمصت , ه والع  رب
  لوصمح  یبناج  ضراوع  هب  تبسن لوصمح  دیاو فو  ددرگ عقاو رثوم  19   دیوک یارمیب  یریگولج ایرب  نکمم
 ناضیرم زا یوادت  رد  لامعتسا  هزاجا  لوصحم  هب  ات  دشاب  دوجوم دیاب  دراوم  ینا  یمامت .  دشاب  هدیدرگ  یقلت  رتشیب
 . دیامن  افتیرد  ار  19    دیوک  خب  باصم

   یشنمرتدف هکدیسهد راون خایاپهبینزما  19  دیوک Pfizer-BioNTech    نیسکاو  ایرب  زومج  نیا رابتعا  تدم
HHS  لوصمح دییه تاصرر عدرگا مهایو ددارندوجورگیدیورل فامعتسازومج دراومهکددارب مالاع  

 . دوشن  هدید ریوف لعماتسا وزجم هب  ازیین رگید ددرگ  ثاعب  هک دشاب  هدمآ  دووج هب یتاتغیر

 NY 10017  ,رکنیویا ,  Pfiz erکتشر: ه دننکیبتتر

 
Manufactured  for BioNTech Manufacturing GmbH  

An der Goldgrube 12  

55131 Mainz, Germany  
LAB-1486- 2.1  

 ۲۰۲۲  ورینج   ۳: ه دش  دیدتج 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دهننک تفایدر  یراب تماعلوم هصفح  نیا  که  دینیبب  تا  دینک نکاس 
 یتمامعلو  یها  متسیس  /کیینروتکال  حیص قبسوا  یراب نیواکس 

 تسا  شده  همفرا  نویاسنیواکس. 
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GDTI: 0886983000424 

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

.

 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

MDHHS-PUB-1298(1)DA
AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.
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