
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  انه گندبت کنقمرا و انده گننت کفاریی دمات برالومع هحفص 

 در  (۱۹- ید)کوو  ۲۰۱۹  ارونک  روسیو  مرض از  یروگیلج یبرا  ۱۹-دیکوو  انسنج  اکسنو  از  ی رطرااض دهافاست جوزم
 آن زارتالابو  هسال  ۱۸ رادفا 

-از سارس یناش هک(۱۹-ویدکو)  ۲۰۱۹ انکرو یروساز مرض و ییرگجلو ظورنمهب ننسجا   ۱۹-دیووک نیکساو ماشیراب

  رات ودرک خط ردارامه ش کاست یتعاطالا حاوی نیکسمات واعلومهفحصنیا.ودیشمدهانیش پاست  ۲-او وی یس
 دوجو۱۹-ویدوک یمیپاند   العف  نوچ دیریگب  ار  نیسکاو  نیا  امش  نکمم  هک  دنکیم  کمک ننسجا  ۱۹-ویدکو نیکسی وامزایا

 . رددا 

.  کند  ییرگلوج   ۱۹-دیووک هب  ماشیتالبازا ستانکمم ننسجا   ۱۹-دیووک نیکسوا 

 ندهنک اهمفر اب دیارد یال سواگر  .دینوابخ  را  تماعلوم هفحص نیا ننسجا   ۱۹-دیووک نیسکوا دورمردتاملوعمیراب
 . هن ویا دییرگیم ارننسجا   ۱۹-یدوکو نیکسوا هکتما اسب شنتخان ای. ادینکتبصح  ونی ناسیکسوا 

:  تاس دهکر تفریادای  دی  اف  سوی زااریارطرضا دهتفاساوزمج ننسجا   ۱۹-دیووک نیکسوا 

 . نآزا ترالاب  ه ولسا   ۱۸   ادراف یابر  دهاحوکیهیلاو  نیسکاو  •  

  د.نا   هترفگ را نسنجا   ۱۹- ویدوکنیسکواهیلاوزدوهک نآاز  ترالابو هلسا   ۱۸   ادراف  ایبر  نیسکاه ونندک تیقوت  داحوکی  •  

    دهشییداتای ازمج 19 -یدکو نیکساو  رگیدوعن کی  باارهیولانیکساوهکیادراف  ایرب نیسکوا   دهننک تیقوت  حداک وی  • 
 .  شدبا دهمون تافیدر 

   د.ناتون  ردهک تفظحامهمهزانکمم ننسجا   ۱۹-دیووک نیکسوا 

 . یدئمانردایدتیبساین ویا ازاف، لطتماعلومهفحصنیترهای تازبر.اشدب شده ه روزبایو ن تازهکمم ماتعلومهفحصنیا
 https://www.janssencovid19vaccine.com/  

  یدندان بسیاکو  این تفاریدزالبق یدابامشهک را چهآن 

 ؟ستیچ  ۱۹-یدکوو 
 دفرا بتماس یقاز طر دینواتیمامد. شیمیا دوجوب ۲-وی او سی-م سارسه نابانکرو روسیک وی وسطت  ۱۹-ویدکوضمر

 رید سانتوا یم ه کاست یسفنت  یرامیب  کی  اتدمع  یرامیب  نیا . دیوش  التبم  ۱۹-ویدکو هب دارد را یروسن ویا هک یرگید

  لمه شاکدنا زارش کردهگ  را مئعال از یا ستردهگفیط  ۱۹- ویدکو هب تالبم  ادفرا د.ده رراق یرثتأ  تتح  را نبد ایضعا

 . ونداهر شیروس ظمعرض و ردنترفگرراق از روز پس  ۱۴ ات ۲ است نکمممئعال د.شو  د مییشد ریمایباتفیفم خئعال

  دست از ؛ردردن؛ ست یا بدضالعددر ؛یگت؛ خسفسنیگنت؛نردک هرفلرزه؛ س ا یتب :اشدبلیذ ردموا لمن شاکمممئعال

. لهااس غ؛رافتاس ع یاهوت التح؛ینیب بریزشآاینتقااح د؛در ی؛ گلویویابای ه وقیذا  ن حسادد 

  ؟تیچس سنانج  ۱۹-دکووی نسیواک 

  . درد  گ ۱۹-دیووک زا رییگلوجثعبانکمم هک ستادهاشندییتانیکساوکی ننسجا   ۱۹-دیووک نیکسوا 

ا

ا
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  نسهک  دیافرایراب  ۱۹-دیکوو  از  رییگلوج ظورنمبار  ننساج  ۱۹-دیووک نیکساو زایرراضطادهافتاسزاجو   ای  دی  اف
  . تسا دهکر  رادصدنارتالبا ولسا  ۱۸  نشا 

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

  ؟دائیمن کرذانت سیناکودهننکهمراف هبیداا بر یردامو هچ،سنانج ۱۹-یدکوو نکسیواتفاریدزابلق 

: ماش اگر  هکنیالشمو  هب ،دیئگوب نیاکسو دهننهم کفرا  هب  ودخ صحی  تیضعو مامت  مورد در 
 دارید یتحساس •  

 دارید تب  • 

  نیدکیم ادهفتاس ننده خونک یقرق یدوا زا دارید یا ییزنرل خوتالاخ •  

 کند  قفتوم را  یزیرنخو  نندک یم کمک ماش نبد  در  که  ینخو  یها  لسلو(  دیباش  هتشدا  ینییپا  تکپال  حسط  لحا  به  تا •   

  ردذاگیمریثن تان تای بدعدفا متسیال سه باکدیتاس یاهادو فصرملحا در ایدیتعیف هسض نی بدعدفا متیسی سرادا • 

 یریدگبلمه حکدیارد میمصتایدیتاس هحامل •  

  دارید ریرخول شفط •  

  اید ت کردهدریاف ار  ۱۹- یدووکنیکسر واگیدعنو مداک •  

 اید ی هوش شدهبجنسر مداک یقثر تزراهبهتگذش رد •  

 ؟ردبگی ار سنانج  ۱۹- یدواکسین کوو یدای بک 

  هردکردصا  را نآ  ازرتالبا وهلاس  ۱۸   درااف  ایربارننسجا   ۱۹   دیووک نیسکوا زایاررضطادهتفاسازمجو  ای  دی  اف
 .تاس 

  ؟ندکن قرز داینب  را نجانس  ۱۹-یدکوو نکسیا ها وکی  
  ه:کیترصودر  نیدک  رقزار  نسنجا   ۱۹-دیکوو  نیکساد ویابنامش 
  دیا دهادنانش  نآهب  دییدشتیساسحنیکسان ویا  لیبقزدو قیبتط زادعب • 
     نیکساو  لابند   به   یا   ننساج 19 -ویدکو  نیسکوا   لنباد   هباید هاددنانش  دییدشتیساسحنیسکاونیا  ایزاج زایکیماکد هب •

     هب  که   ونیخ   ایه  لسلو)   ها   تکپال   نییپا   حسط   با   اهرمه  ن  خو هتخل (دهنش   دییتا   یا   زمجا   دهتحم  تالایا   در) ا کنازترسآ 19 -ویدکو • 

  .تاس   هتاشد(دنک فقتوم  را   یزینروخ   نندک  یم کمک ا مش نبد

  ؟ندایچ نانسج  ۱۹-دویوک اکسیندر و ملاشیجزاا 
  یهاهیث شاخنحم ۲۶  وعن یروسنو وایادلعارفیغیپکا،بیکترنو:اشدبیملیذایجزالمشا اندرم ۱۹-دیووک نیکسوا

  اتیب لپپرو یکسهایدرو۲ ،لونیتاا یت،رای هایددا  تیتردیم سسو یرات ،تیرانوهایدمو ،اسید کیتر، س۲-کو-ی سارسنییتپرو
  . لورایدک می، سود۸۰-تیبلی سوروپ ،)HBCD(نیترکسلودکیسا
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  ؟ودیشم یقطبتهنگوچ   سنانج  ۱۹-دکووی نسیواک 

.  دش هداخو یقبتط  هلضع ردجن سریک  یقرط از امشهب  ننسجا   ۱۹-دیووک نیکسوا 

  : هیولا  نیکسوا 
  .  دشویم قیبتط  حداو ک  ی لکش  هب نسنجا  ۱۹-دیکوو  نیکسوا 

  ي:تیقوت دواح 
   نسنجا   ۱۹-دیووک  نکسا  با و هیولا  نویاسنیکساو از  پسهما ود لقاحد تاسنکمم نسنجا   ۱۹-دیووک  نکساو یتیقوت داحو کی •

  .  ودش قیتزر
   نیسکوا   و  دباش   نآ   از   ترشیب  ای و   مرع   لسا   18  یا ارد   کهیناکس  یاربهک  اندتویم  ننسجا  ۱۹-دیکوو  نیکساو یتیقوتداحک وی • 

   تسبد  نماز   و  ندبو  یطارش  دجاو  دروم  رد  افطل . ددرگ  قیبطت  دنشاب  هدومن  تفایرد   ۱۹-ویدکو تفاوتم  نیکساو کی اب  را هیلاو
   د.ینک بتحصنتایصح  تماده خدننکماهفر  بایتیوقت دحوا   ندآور

  ؟دهش دهافتاس    لبق نسناج  ۱۹-دکووی نسیاکوزا یاآ 

   آن  از  ترالبا  و هلسا  ۱۸  ردف  ۶۱۰۰۰  از  ترشیب  یکینیکل  تشایماآز  در. تاس  ناشده   دییتا  نیکساو کی ننسجا  ۱۹-دی ووک نیکسوا
   به ۱۲۰۲ یبرورف  ۲۷  از یاراضطر  تفادهاس  مجوز  تتح  را  نیکسوا  نیا ردف ها  ونیلیماند.  هترفگ را  ننسجا  ۱۹-دی ووک نیکسوا

   . اند  کرده  تافیدر  سونیا 

  ؟نداهچنسانج۱۹-یدووک سیناکو  یاایزم 

   ۱۹- ویدوکلبقامردتفظحام نماز دتم د.شویم  ۱۹-ویدکو زاییرگلوجثعباهک تاسهاددنشاننسنجا۱۹-دیووک نیکسوا
.  تسا  مولعمان  العف 

  ؟ندا هچ  سنانج  ۱۹-دیکوو  نکسیاو اترطخ 

: ازدنتعبار  ننسجا  ۱۹-دیووکنکسوااب شده ارشگز یبنجا رضعوا 

  دگییدنپو مورت و دجل یرخس د،رد:قیزرت لحم یاه   نشکاو  •  

  بت،غرافتاسو وعهت ،رزهل،لصافم ردد الت،ضعددر  ،طمفر  ی گتسخ ،ی ردردس:ومیمع  نبیاج رضاعو   •  

 نفاویلدغد متور •  

 نخو  نشد هتلخ •  

   جلد  در  یژهوهب  یت،سحسا ایسسااح شکاه ،زی(ترس)پا ( ندیزخ ساساح ای  مور  ورمدننام)  جلد  در  لموعمیرغ  ساساح•  

  زی(توسپی)ه 

 ش(گو زوزووش )گرد داومم نگز یصدا  •  

 غرافتسا و لاسها  •  

ا

ا

ا
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 رژی( شدیدآلت )یحساس  یها نشکوا 
  ا مومع  تیساسح دیدش  لمعلا  سکع  کی . دراد دوجو دشو یتسد حسایشد لمعال لسکع ببن سیکسن وایا هک یئجز ناکما کی
  دیا شامن شیکسده واننکماهرف،لیدلنیاهب.هدمید ن رخیکسااز و زیک دو نتدریاف زا بعد تعیک سا اتهقیدقدنف چر ظرد
. نیدمابانجآنیکسز واا بعد دیا مودهن دریافت را نیکسوا هک  لیمح ردهکداهبخو اماز ش 
: اشدبهتداش ارلیذ ردموا دینواتیم یتحساس دیشد لمعال سکعمیعال 

      فسنت  در تالکمش •       

  لوگو یرو یگدیدنپ   یارمو •        

  بلق دیدش نابضر  •        

  دجور واسسر رددیدش دگییارش  •       

  فعضو ییچگرس •         

 ا هتکپال  نییاپحطوس  باامرهنخو ندشهتلخ 

  هک نخوتایکرو) اکت هپالنییاپوحطس باامرهاپاه  وم،کش،شش،غزم در نو خایگ هرلموبش ودخنشدهتخلتعاقوا
   خردنادهرک فتریادارنسنجا   ۱۹-دیووک نیکساه وک یادفرازایضعبرد،(دیمان  ک میمک  زیینروخ قفتو  در  را نبد
   هتفه دوا تیک  ا بیرقت نآ مئعال  هتافی هعستو   هاتکالپنییپاحطوسو نخو ندشهتلخ عاتقوا نیاهک یادراف  در . تاس  دهدا
    در  19 -دیووک ننساج  نسکوا   لنباد   هب  ها   تکپال   نییپا  حو  سط با  ن  خو یها   هتخل  .تسا یدهردگ  ازغآ نیکسات وفایدر زادعب
    49  تا 30    ن  زنا در   رشازگ نیرتیشب.تسا   دهش   رشزا  گ رتال با و   لاس   18  دافرا   از   یعیسو     سنی فیط   در   ،ن  زنا   وناردم

. تاس   دهبو   دهنکش   ردمو  یک دورم 7    هر    از  و (نکساو یقیرزت زدو  100000    هر   ایزا  هب دورم 1    ددوح)  تسا   دهبو   هلسا 
: دیی شوبطتبقمرا ارتسخوا لجعادیابد،ین دارسنجا  ۱۹-دیوکونیسکت وافایدر از دعب ل رایذمئالع دام ازکرهماشگرا 

 ،فسن  اهیتکو •  

 ه،نیفس سق ردد• 

 ندیدگی پا،پ ای متور•   

 ر،دامدوا مکد شدر•   

 ،یرهی خیینابایردامدوا ای  ر شدیدد سدر•   

. یقل تزرمح زا ترراف لد یاتحت ج نک خوکوچ یها هکل ن یاشد بودکینآسا هب  •  

    (ITP)نیپتویوسبمترو یعدفا متیسس
  ثعبا  اسانی هبرسیاب  تواند  می  ها  تکپال  نییپا  سیارب حطو  سلیدل   به  که  تاس  لیتالاخ  (ITP) نیپتویوسبمترو یعدفا متیسس
   نیا تریشب در .تاس  ادهد رخ  اند   کرده  تدریاف  را 19 -ویدکو نسنجا نیکسوا  که یادفرا  در  ITP.شود  ادیز  زیینرخو  و  دیبوک
. تاس کم  سیارب فاقتا نیا عوقو لماتاح.شد عشرو 19 -ویدکو ننسجا نیکسوا تدریاف  از  پس زرو   42  رضع  در  الئمع  د،رااف
  .نیدک تبصح  خود  نیوناسیکسوا  ندهده  هئراا  با  ننسجا  ویدکو  به  تالبا   از  لبق  د،یا هتشاد  ITP  تشخیص  لحا  به  تا  گرا

   یصحزکمر به ا روف باید ،19-ویدکو ننسجا نیکسوا تریافد از  پس یرز الئمع از  یک   هر بروز  تصور   در.۱۹نیکسوا
  :نیدک  هعراجم
  یق،تزر  لمح  از  ترراف توسپ  یرز  در  یزر  ونیخ یها  هکل یا  ادیز یا نآسا  دیبوک • 
  .حد  از   یشب یا لموعمیرغ  زیینرخو •  

ا

ا

ا
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 هربا  نیلگ  موردنس 

   رد عفض ثعبا هک،نندکیم بیخرت  را یبصع اتجره  عیفادمتیسسنآردهک  زیغم لتالاخ  کی) ارهبنیلگ  رومسند
   خردنادهرک فتریاد ارنسنجا   ۱۹-دیووک نیکساوهک یادرفا ضیعب  در  (دردگیمندشجفل عثاب اتقاویضعب  وتضالع
   نساچ.هدیدرگزغاآننساج  ۱۹-دیووکنیکساوتفریادبیقعت هبزرو  ۴۲  فظر ردمئعال دافرانیا تیثرکا  در .  تاس  دهدا
.  تاس مک  اریبس  نآ نادد رخ 

   بقارم  راتساوخ ا روف  دیاب  دیدومن  هداهشم  ودخ در نسنجا   ۱۹-دیووک  نیکسات وفایدر زا دعب  لیذ مئعال  از یکی  امدک امش گرا
  د:یشو یبط 
.  رددارراق ر وجودگید ایه بخش هبرتشانا ت ومه وخابرو  هک،هاتدس در پاها یا صمور، بخصو رموایفعض احساس  • 

  نزد مقد  دریارشود• 

. نعیدن، یا بلوید، جنردک بتصح لموبش،روی تکاحر دریارشود• 

. ها چشم تکحر ناییتوا نتداشنایدیدیگنگادو• 

. ارشیگو یتالعف ه یانمثا لترونک دریارشود•   

 . د دهرخ  نکمم  ظرهتنمیرغ  ی ودجترایثتا. شندنبا  نسناج  ۱۹-دیووکنیکساوهنکممیبنجا ضارعو  امیمتنکمم  هانیا
   . رداداررقهعلمطا  تحتیارتواربال اتقیقحتردهم زنوهننسجا   ۱۹-دیووک نیکسوا 

  ؟ردک یدا بچی  ینباج رضواع رهاب در 
.  دیبرو  هنخافان شیرتکیزدن هب ای،ریدیگب  ماست ۹-۱-۱  رهامشهب ،نیدک یمهبرتج  را یتسحسا دیدشلمعال  سکعامش گرا 

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

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

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html  
   هافضاورپرا همرفو   ۱۸   ارهمشوقدنصلاو  خطردار “ریاطرضاتلحا دهافتاسیابر ننساج ۱۹- ویدوکنیکسا”و ماس ا فطل
.  ئیدمان 

   دهیدرگ همرافلیذردهکسامت تمالوعم یقطرزا تکیوبا نسنجا کترشهباریبنجاضرواع دینواتیمامشنیرابهالوع
.  هیدبدرپورا 

 لیایم  سفک  رنمب   نوفلتی  یاه هراشم 

   ۱-۵۶۵-۸۰۰۴  ه:دمتح تیاالا ناگیرا هرماش 
 : هدحتم  تالایا فرصم  اب  سمات  هرماش
 ۲۲۹۹-۵۵۴-  (  ۸۰ )۹ 

 ۹۹۵۵-۲۹۳-۵۱۲ JNJvaccineAE@its.jnj.com

  دباشیمنفوتیل یقاز طر هنوطلبادا دیجد رزاباکیفیس-وی د.د شاهاده خود یزنفیس-م ویراگپرو رد ت نامبثهنیگز امه شب
  یبنجا رضعوا ییشناسا یراب  اند ت کردهدریاف نیکسادیکه وافرا از یتنترنا ایی هنجنظرس ی وبتک یها پیام زا تفادهاس ه باک

  یتنتا مصو دیمانیم مککار سی دی یه سکدپرس یمار تی السیف سوا-. ویمایدنیم ادهفتاس  ۱۹-ویدوکنیکسز واا بعد
  یبقعت م ودو زافت دویدر یراب  ریدآوت باشد یاضرور رگانچنامف هیس-. ویهددرراق ررسی بتحت ار  ۱۹- ویدکو نیکسوا
 زیندندهبرپورا  ۱۹-ویدکونیکسز واا بعد هدهمشا  لبقاترایثن تاگا نندهک اکتراشهکیتصور رد سی دییوسط ستینفویتل
: ئیدمانردایدتیبسان ویا ازمت نابث هتر جتیشب ماتعلومیراب.هدمید مانجا 

www.cdc.gov/vsaf  
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  ؟ودبهداخو هچ سنانج ۱۹-یدوکو ینکسوانردنکتفاریدیاربمن  میمتصبقعوا 
   نیاد،یئامنن فتریادهک  یریدگ  میمیمصتامشگرا  .دیئماننتفریاد یادیئمان تفریادارنیکسواهک تاس  ماشتدس هب ابتخنا
.  اددداهخونرییغت  را امش ریعیام  حیص اتمدخ میمصت 

  ؟ردادودجوننساج  ۱۹-یدوکو سینکوا ویلهپرد  ۱۹-یدکوو ریگیولج ایربیریگی داه هنزیگیاآ 

   یتینریمکو  ۱۹-دیکوو  نیسکوا  ستاهتفگر  اررق ای  دی فادییتا دمور  ۱۹-ویدکو  از یریگجلو یابر  هک  ریگیدنیکسوا
. دناشبدجومو  ی اررضطا دهفاتاس   زمجو  تحت نکمم  ۱۹-دیوکو زا  یریگوجل   یا بر  یگرید ی ها   نیکساو .اشدبیم 

  ؟مایمنتفاریر دگدی  یاه سینکاو با نامزمهارننساج  ۱۹-دکووی نسیاکوهک انمتومی نم یاآ 

  امش گرا  .تسادهیرسنرگید  ایهنیکساوبا  نسنجا   ۱۹-دیوکو  نیسکوا  نمازمه یقبطترهبا در  اییدفاهب  ریماآ  وزنا هت
   ناتجلعامرتکدا   باار خود  یها هنیزگ،ئیدامنتافیدر رگید  ایهنیکساو  بارا    نسنجا   ۱۹- دیووک نیکساوهکدیاردرنظ  در

   .  ریداذگب نمیا  در 

  ؟کنم دایبیچمدهر بشی لمفط ه بیا مباش  هلماحنم کهیرترصود 

. دییرگب ثحبهب نتا  حیص اتمدخ ندهنک ماهفر   بارا ناتیها هنیزگ،هیددیمریش خود لفطهب   یاتیدساهلمحا امش گرا 

  ؟تخاسدهواخبامص   ۱۹-ید کووبه ارنم  نسناج  ۱۹-یدوکو ینکسوا یاآ 

.  دازبس  بصام  ۱۹-دیووک هبارامش اندتویمن  ودباشیمن ۲-کوو-سارس اویح  نسنجا   ۱۹-دیکوو  نیکسا. ویرنخ 

  یدراهدنگ ار  ودخ  سیناکو ارتک 

   نیسکوا منا  تادش هدواخ دهدا  نیکساوتارک کیامشهب ،ئیدامنیم تافیدر  را  خود نسنجا   ۱۹-دیووکنیکساو ماشهکیماگنه
  . ددگر بتث نآ  در  نیسکوا  فتریادخیرو تا 

 یفاضا تامولمع 

   نفولیت  اهگتسد از  دهتفاسا با   نسنجا  ۱۹-ویدکو  نیسکوا ماتومعل  هفحص نیتر  زهتا هبیترسسدیراب  ویا   دیاردیالسو امش گرا

 .  یریدگب  ماست لیذ رهماشهب   یادیئمان  اردید  لیذ تیسا بوزا ٬دیئامننکاس  را  لیذ  ودکاربناترتیوپمکای 

 کیوآر  دک  تاوملمع  حهصف  تایسیبو   نوفلتی  یاه هراشم 

   ۱-۵۶۵-۸۰۰۴   ه:حدتم تالایا ناگیرا هشمار 

( ۸۰۹)-۴۵۵-۲۲۹۹ : دهحتم تالایا هرماش 

www.janssencovid19vaccine.com. 
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  ؟زممویآبریشتب انمتومی طورچ 
 پرسیدبلن سوایکسده واننکماهفر زا  •       
نمائید  •         دیدار دی سی   از ویبسایت  سی

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

 دیئمان ردایدیایدفا یتابسیو از  •        
   https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-

policy-framework/emergency-use-authorization.  
      

 د.یشو اسمتهبدوی ختالیا لی یا محصحت ارهاداب 

  ؟ددیرگ هداخو تثب اجکرد من  سیناکوتامولمع 
   متیسسرد یاماشیتلایا/لیمحتاوطبرمردیتمالوعم ستمیسدر ارماشنیسکوا اتملوعمناتنیسکوا دهننک همرافعرجمنکمم
   هعاجمر  لیذتیسابوهبنویناسیسکوا یتمالوعم  ستمیس ردومردرتیشب تمالوعم  ایرب.ایدمن لماشرگید  دهش خصمش  ایه
 . ئیدمان 

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

  ؟شمامیب  یرداا یسف تخرداه پبفلمک   ۱۹-یدووک سیناکو تنفایردیبرا نم یاآ 
   دخو بیج زا لپو  تاخردپ  هب فلکم  ماش دریگب  سیف  نیسکاو  زود  کی  یارب  امش  زا  دناوتیمن  نیسکاو  هدننک  ماهرف  العف .  یرنخ
  اما. نیدک یم فتریادار   ۱۹- ویدوکنیکساو قطف  ط وقفامش هکیتصوررد قطف رگیدسیفعونره یا ونیکساو ایبر  تیدیسن

   تتح  ار  ۱۹-ویدکو نیسکوا هک نیکساوناگدننک فتریادیصح  ایهنپال   یارمیگاپرو  کیقیرط از  نیکسای واه ندهنک ماهفر
   ایرب[ ای  اس رآ اچ]   ۱۹-ویدکو یصح  تمادخ و بعانم  ارهدا ی،تلدو ،صیخش حیص  همیب) دنیمان تافیدر  هندمید  رراق ششپو

. یصح    همیبندوب  ادراف 

  ؟مبده وراپرار  قلبتککوشم ردوام هک نموامیت  اجکهب 
  یلورتفدهبهک دنردگ  یق میشوت د،نشویماهگآیس دی  سی   ۱۹-دیووک نیواسنیکساوامرگپرو  هقولبیخطتهنگوره از هکیادراف
.  هنددبرپوارتیسابو یقطر زاایلیذ رهماشهب  دهتحم تالایا  ریبش اتمدخ ت وصح هاردالوانڅار 

 ۷۷۴۸-  ۴۴۷-  ۸۰۰-۱     
https://TIPS.HHS.GOV  

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

   یجد  بیآس نیکسوا  نیاهجمل زا  مشخص  یها نیکسوا  ایاهدارو وسطتهک یصخا درااف  صمشخ  یها  نهیهز  ری ساو  صحی
  ی)سلبتقام بیآسنرابه جمبرنا هب نیکسوا تافیدر خیاز تار لسا کیفظر دیعا بااد کی ،یه طور کلب.کند مککدنا دهید
 دیئمانهعراجملیذتیبسایه وب  ه،مبرنا  نیا با  تریشب  ییشناآ  یراب.شود لارسا ( یپ یس یآ 

  www.hrsa.gov/cicp/  ۱-۸۵۵-۲۶۶-۷۲۴۲   د:ی شوتماس ه بشماره نیا هب ایو 

 ؟ستیچ ی رطرااض دهافاست جوزم 

  ر دسترسد  ای یو یا  ه نامب یاراضطر  یترسدس  زمین اکمتتح ارننسجا  ۱۹-دیووکنکسده واتحم تالایایاید اف ارهاد
  یم تیما اس( حچاچی )ابشر ماتخد صحت و ریطرف وز از هیماعال وسطتیارضطرا تفادهاس مجوز. تاس ادهد ارقر

-ویدکویمپاند لطو رد یکیولوژیب التداروها و محصو زا  یاراضطر ادهفتاس هیتوج  یرا  بیطیراشهکددهیمن نشاو  شود
. رداد وجود  ۹۱ 

  یاید اف. تاس هترفگنراقر یمورد بررس یاید اف وسطت شده ییدل تاک محصویدننمان هنسجا  ۱۹- ویدکو نیکسوا
 نیزگیجا چیینکه ها لموبش دنک  درصا  ریرااضط ادهفتاس  مجوزیک ،رده شودصی برآوخا اییارهعم هک ینماز تاس نکمم

 نیاهدمیدننشاهکدوجومیمعلداهشو وعم مجاساس ربیایدفامیمصت،وهرعالب.ردداندوجو یرگید شده ییدو تا یکاف
 قوهالب  ه شده وتشناخ یایامز د وباشرثمو  ۱۹-ویدکویمپاندلطورد ۱۹-ویدکوزارییگجلو ایبر است نکمملمحصو
  ادهفتاس  ناکما وند تایت شعار باید اعیارهم نیا همه. اشدبیم ،تاس تریشب لوه محصوقالب ده وه شتشناخ راتبر خط لمحصو

  د.شوماهفر  ۱۹-ویدکویمپاند لطوردلن محصویااز 

ا
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  یاراضطر ادهفتاس مجوز هیماعال ه کاست ااجر لبقا  ینماز  ن تانسجا  ۱۹-دیکوو  نیکسوا  یابر  یاراضطر ادهفتاس مجوز  نیا
  یمن ادهفتاس  گریدتالن محصوآ از پس هک )دشو لطیا با وع ونممنآ از ادهفتاس هکنیارگمدنک هیتوج انرآ از ادهفتاس

(. وندش 

 :  طسوت  شده دیولت

  کتنوایاب  نسنجا تشرک

  نوسنجا ونسونجا   از نسنجا  یواسازد ینپکم  کی 
 Horsham,  PA  19044,  USA 

  نسنجا  یازواسدیها  تشرک  ۲۰۲۱  پچا قح

  ،۱-۸۰۰-۵۶۵-  ۸۰۰۴ :دیشکب گنز دهحتمتاالیانگایرا  رهماش هب رتشیب تماوعلمیراب
 .  دینزب  سر  لیذ  تیسابیو  هب  ای( ۹۰۸)-۵۵۴ -۲۲۹۹: ه حدتم تالایا  نگایار  هرماش  

 www.janssencovid19vaccine.com 

    ۲۲۰۲  یورنج   ۱۱  :  رظن  دیجدت 

 ایربنیکساودهننکتافیردایربتامولعمفحهصنیاکهدینیببتادینکنکسا
دهشمهارن فویناسیکساوتیماولعمیتم هاسیس / کیینورتکلاحیصقباوس
 . ت اس
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GDTI: 0886983000363 

 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

 ذریعۀ (PER.C6 در جریان ارتقاء و ساخت (با استفاده از الین Johnson & Johnson COVID-19 واکسین
 رشد ویروس در سلولھایی با منشاء جنینی تولید شده است. یک چنین سلول ھایی از یک الین سلولی تاریخی اخذ شده
 بودند. حتی اگر سلولھایی با منشاء جنینی برای رشد ویروس این واکسین استفاده شوند، این واکسین ھا حاوی این سلولھا
.نیستند

MDHHS-PUB-1312DA (1-22) AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.

http://www.janssencovid19vaccine.com

	 صفحه عمولارب تامد ییرافک تننگ هدنا و ارمقنک تبدنگ هنا  مزوج تسافاهد ضاارطر ی  زا  ونسکا  جنسنا  ووکید-۱۹  اربی جلیگوری  زا ضرم  ویسور  کنورا  ۲۰۱۹  ووک(دی -۱۹)  رد   افدار ۱۸  لاسه  وبالاتراز نآ 



