
         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   انده گبت کننقمرا و ناده گت کننفاریی داکسین برامات ولومع هحفص
  ۲۰۱۹ ارونس کروض ویرم از یرگیلو جبرای  ارنمد۱۹-یدواکسین کوو  زای رطرااض دهافاست جوزم

 آن زارالتاو ب لاس  ۱۸ رادفارد (۱۹-یدکوو)  

  زا یناش هک(۱۹-دی ووک  ) ۲۰۱۹ انکرو  وسریاز مرض و  یریگجلو رظونمهباندرم  ۱۹-دی ووک نیکسوا  نهیگزامش یراب
 ات ودرک خطر در امه شب ه کاست  یتعاطالا  یحاو  نیکسمات واعلوم هفحص  نیا. شودیم  ادهنشی پاست  ۲-یاو و  یس-سارس

 دوجو۱۹-دیوکو یمیپاند   العف نوچ ئیدما ندریافت ار نیکسوا نیامان شکممهک ندکیم مکک اندرم ۱۹-دیکوو  نیکسوا یایزام
. رددا 

 . ددگر  ۱۹-ویدکو هبامن ششد تالبمزا رییگجلو ثعن باکمم است و نیکسیک وا اندرم  ۱۹-دیکوو  نیکسوا 

 نندهک  اهمفر ابدیارد لیر سواگا.نیدبخوا است مدرنا  ۱۹-دیووک نیکسوا دمور ردتعاطالایه حاوکار تماعلومهفحصنیا
. دیئامنن فتریادایدیئامن تافیدر  را  مدرنا  ۱۹-دیکوو  نیکسوا  هکتاس امشتدس هببنتخاا  د.ینک بتصح دن خویکسوا 

 د:نک  اهمفر  را لیذدارمو ات است آورده تای بدس ید اف  از اریاراضطر ادهفتاس مجوز اندرم  ۱۹-دیکوو  نیکسوا 

   نآ  زا  رتال با و  لاس  ۱۸   نس یاردا    درااف   یارب زدو   دو  هیولا  هلسلس •

   یعادف   متسی  سصخمش   عوانا  نتاشد  رخاطب  کهیدرفا و   شدبا   ترالاب   و ۱۸    ناش  ن  س هک یدافرا  ی راب هیاول    ومس   دوز • 

   ؛دنا   دهش   ییااسنش  ندب فیضع

   هیلاو  ی ها   دحوا   هللسس و  داشب  نآ    از    ترالاب ای    ولاس  ۱۸   نشا   سن   هک یدافرا  ی راب  دهننک تی قوت نیسکوا   داحو کی • 

  و  :دنا  هتفگر   البق   را  ا ندرم  ۱۹-دیکوو  نیکسوا

   نیکساو هیولا ی ها هللسس د واشب نآ  از  ترالاب ای    ولاس  ۱۸  نشا نسهک یدافرا  ی راب دهننک تی قوت نیسکوا داحو کی • 

 .  داشبدهومن تفایدر   ۱۹-دیکو   از مج و  فلتمخ   عنو  نترفگابار   ۱۹-دیکو

. ندکن ظتحافم  را درااف  هماست ه نکمماندرم 19 -دیووکنیکسوا 

. یدئمانردایدتیبساین ویا ازاف، لطتماعلومهفحصنیترهای تازبر.اشدب شده ه روزبایو ن تازهکمم ماتعلومهفحصنیا
www.modernatx.com/covid19vaccine-eua    

  یدندان بسیاکو  این تفاریدزالبق یدابامشهک را چهآن 

 ؟ستیچ  ۱۹-یدکوو 
 دفرا بتماس یقاز طر دینتوایمام. شآیدیم  بوجود  ۲-وی او سی-م سارسه نابانکرو روسیک وی وسطت ۱۹-ویدکوضمر
  ریاس  دناوت  یم  هک  تسا  یسفنت  یرامیب  کی  اتدمع  یرامیب  نیا . دیوش  التبم  ۱۹-ویدکو هب  اشدب  هتشدا ار وسیرن 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

 مئعال د.نشو ریروس ظاهمعرض و ردنترفگ  ارقر زاسپزرو  ۱۴ ات ۲ است نکمممئعال د.یشد یها یماریباتفیفخ
  دست از ؛ردردن؛ ست یا بدضالع ددر ؛یگتفس؛ خسن یگنت ؛نردک هرفلرزه؛ س ا یتب :دنباش لیذ ردموا لمن است شاکمم
 ل.هااس غ؛رافتاس ع یاهوت التح؛ینیب بریزشآاینتقااح د؛در ی؛ گلویویابای ه وقیذا  ن حسادد
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  ؟تسچی  ارنمد   ۱۹-دکووی نسیواک 
 . ددگر  ۱۹-ویدکو هبامن ششد تالبمزا رییگجلو ثعن باکمم است و نیکسیک وا اندرم  ۱۹-دیکوو  نیکسوا 

   هک  دیافرایراب  ۱۹-دیکوو  زاییرگوجل رظونمب ار رنادم  ۱۹-دیکوو  نیکساو  از  دهتفاسایرراضطادهافتاسزاجو   ای  دی  اف
  .  تاس هردک  درصا  اند  ترالاب و لسا   ۱۸   ناشنس 

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

  ؟یدائمنرکن ذات سیناکودهننکهمراف هبیدابار یردا موچه  ،  انردم ۱۹-دی   کوو نکسیواتفاریدزابلق 
: اشم  راگ نکهایلوشم به،ددهیبتاوملمع  ینواکس  هدکنن فراهم به دوخ  صحیتیوضع  امتم دورر مد 
 دارید یتحساس •  
 دارید( بقل ینیروبرشقبهاتال)  یتسداارکیپر ای(بقل هضلع هابتال)  یتسداوکاریما •  
 دارید تب  • 
  نیدک یم ادهفتاس ننده خونک یقرق یدوا زا دارید یا ییزنرل خوتالاخ •  
 ردذاگیمریثن تان تای بدعدفا متسیی ساله باکدیتاس ایاهدو فصرملحا در ایدیتعیف هسضنی بدعدفا متیسس ایارد • 
 یریدگبلمه حکدیارد میمصتایدیتاس هحامل •  
  دارید ریرخول شفط •  
  اید ت کردهدریاف ار  ۱۹- یدووکنیکسوا رگیدعنو مداک • 
 اید ی هوش شدهب جنسر مداک یقثر تزرا هب هتدر گذش •  

  ؟ندرگیا بر ارندم  ۱۹-دیکوو اکسینی ها وک 
   اند  ترالابو لسا   ۱۸   نشا نسهک یادفرایابر ار رنادم  ۱۹-دیکوو  نیکساو  از  دهتفاسایرراضطادهافتاسزاجو   ای  دی  اف

  . تاسهردک  درصا 

  ؟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 اکسیناین و رمل داشیجزاا 
   یپل  ،۱۰۲  ما اس)یبچر  ،  ای( نا آر ما) نرسا  امیپ کیئلکنوبویر دیاس: اشدبیملیذ ایجزالمشا  رنادم  ۱۹-دیووک نیکساو
 -۳- یرویسگال-نس-لروتدس -۱۲، و  ل،تروکلس ،[جی امید] لسرویگل لیئتوسیریمید ۰۰۰۲ [جی اییپ] لوکیگل  لنیات
. زورکو س  میسد تستاا ترادیه  ایتر  ک،یتاس  دیاس  د،یراوکلدریه نیممتاترو  ن،ی ممتاترو[( سی سی پی دی]نیکولفوفس 

  ؟ودشمی قطبیتهنگوچ ا رنمد   ۱۹-دکووی نسیواک 
.  شد دهخوا یقبتط  هضلعردجنرسکیقیطر زاامشهب اندرم  ۱۹-دیووک نیکسوا 

  هللسسمسو  وزدکی.اهم کی هصلاف  باد،شویمقیبتط ز دودو  هسلسل کیلکشهب    مدرنا ۱۹-دیکوو نیسکوا  : هیولاهلسلس
   اییناسشفیعضندب  عیفادمتسیسنتشدا   باهکدشو قیبتط یدافراهب نکممیمدو زدو یقبطت  از دعب  ماه  کی لاق  حد ییابتدا
.  اند  شده 
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:  يتیقوت   دوز 

 .  ددگر  قیبتط  درافا هب  هیلاو هللسس   لیمکت  از دعب  ماه  ۵ لقا دح   دنتوایم  مدرنا  ۱۹-دیووک  یتیقوت  نیکساو ردفنم  وزد  کی • 
  نیکساو  د وناشب زا رتالبا ا ی   ولسا  ۱۸  ن  س ی رااد   هکیدفرا هب   اندتویم  اندرم  ۱۹-دیکو  نیسکوا دفرنم  یتیقوت  وزد  کی • 

    وندبو  طیاشر داجو دورم رد فآلط .  دردگ  قیبتط  اشندب  دهمون  لیمکت  ۱۹-دیکو زجام  ږ   تفاوتم  نیکساو  کی اب  را   هیلاو
  . دی یمان  تبصح   شیخو   ی صح اتمخد هنندک  ماهفر  با, نیکساو  یتیقوت داحو نردآو تدسب نماز

  ؟هشد هادفستا   لبق  نیسکاو  نیا  ایآ 
 رتالو با لسا  ۱۸ رمع هب رفن  ۰۰۴۵۱ دی حدوارتورابال اتقیقتح رد است. ناشده دیین تایکسیک وا  مدرنا  ۱۹-دیکوو  نیکسوا
   از یرراطضاهادفتسازواج تحت را نیساکونیارفن ها نویلیم. دنا دهکر تفایردرا   مدرنا  ۱۹-دیوکو نیساکو زدو کی لقداح نآاز

. دناهردکتفایدر  سونیدب  ۲۰۲۰   ربسمد   ۱۸ 

  ؟د انچه  سیناک و ینایاایزم 
.دیمان یم یریگجلو  ۱۹-دیووکزادردگ یقماه تزر کیردنآ دوز تیکه دوصور ردیارتورابال قاتیقتحندر جریا 
.  تسا مولعمان العف   ۱۹-ویدوکلباقمرد ظتافمح  نما زمدت  

  ؟ندا هچ ارندم  ۱۹-دیکوو  نکسیاو اترطخ 
  دیشد لمعال سکع یک .دارد د وجودشو یتد حساسیشد لمعال لسکع ببس  نادرم  ۱۹-دی ووکنیکسه واکیئجز ناکماکی

  نیا هب. هد میدرخ  نادرم  ۱۹-دی ووک نیکسز واا دوز کی نتدریاف زا بعد عتیک سا ات هقیدق دنف چدر ظر  ا مومع  تیساسح
. نیدمابانجآنیکسز واا بعد دیا مودهن دریافت را نیکسه واکیدر محل هکداهبخو اماز ش دیشا امن شیکسده واننکماهفر ،لیدل 
:اشدبهتداش ارلیذ ردموا دینواتیم یتد حساسیشد لمعال سکعمیعال 

 فسنت  در تالکمش  •        

وگل ویرو یگیدنپ   یارمو •        

 بلق دیدش نابضر  •         

 دجور واسسر رددیدش دگییارش •        

  فعضو ییچگ  •       

 بهاتال) یتسداارکیپرای(بقلهضلعبهاتال) یتسداوکاریما  اند  دهکر تافیدرار نادرم ۱۹-دی ووک نیکساوهکیدرااف  ضیعب در
   کهیندامر  و نزنا  به  تبنس  دارند  رراق لسا 40   ریز  کهیندامر  در  میعال  نیا  آلموعم.تاس  ادهد  رخ( بقل  ینرویب رقش

   نیکسوا  دوم  دوز  تافیدر   از  بعد  روز  چند  نماز تمد  در  میعال  نیا,درااف نیا یاریبسرد.تاس  شده  اردیپد  اند  لگسابزر
  نیکسدریافت وا از دعب ار لیذ الیمع زا کی را هماگر ش. تاس بسیار کم نآ نادد خر نسچا. اند  اهر شدهظ  نادرم  ۱۹-دی ووک
     :ویدصحی ش بتاقمر رستاخوا لعاج  ا فطل  نیدکیم هبتجر 

 هنیس سفق ددر  •           

 فسنیاهتکو •           

  بلق پشت   یاش،پر  تیز، نابضر نتشدا  ساساح  •           
: از دناتبارع  دهش دهر داوپرا  نادرم  ۱۹-دی ووک  نیاکسو یاروتالبرا   تقایتحق  نیاجر در   کهیبنجا ضاروع 

  خیرس و (یت سخ) رموت ،دهش  قیزرت  هکی وزاب ناهم  در  ی وفانل ددغ  رموت و  تی اسحس  ،ددر :قیرزت لحم یا ه شناکو   •           
 دجل    یدگیرشا   و بت ،غرافتساو  وعهت ،هزلر ،لصامف  ددر   ،ت الضع ددر  ،ددرسر   ،ی گتسخ :ی وم  عم یب نجا  ضرعوا• 
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: از دناتبارع  دهش دهر داوپرا  نادرم  ۱۹-دیووک  نیاکسو ندش  مجاز  از دکه بع یبنجا ضاروع 
 دیشد  یتیاسحس  ی ها کنشاو •  
( بلقهضلع بهاتلا) تیدرکاویم •  
 ( بقل   ین وریب  ه ارویدباهتال)  تیردکایپر •  
 نیساکوقزر  رثاهب  شیهو یب  •  

  یبنجا رضعوا. خ بدهندرنکممهبرقتمریغ ی وجد یبناض جارعو د.نباشننیکسی وابنجا رضعوا یمماتان هیانکمم
  د.ارد ردراقهعالمط تحت یارتورابال قاتیقحترد هم نوزن هیکسه وانکمم 

  ؟ردک یدا بچی  ینباج رضواع رهادر ب 
.  دیبرو  هنخافان شیرتکیزدن هبای  د،ییرگب  اسمت   ۹-۱-۱  رهامش هب ،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.دیدهبرپوارسی  یدیسی/ایدفانیکساو نبیاجددایرو خشب هبارنیکساویبنجاضارعو
   د.یدهب  ورپرا لیذ  درسآ هب یتالنآلکشهبایتاس  ۱-۰۰۸-۸۲۲-۷۶۹۷  نیکساو نبیجا 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html  

   هفضاارپوارهمفور   ۱۸  رهماشقدونص لاوطخدرار   ریاضطرا تالحدهتفاسایراباندرم۱۹-ویدکونیسکواماس ا فطل
 . ئیدمان 

     رپوار هیدردگماهفر لیذدره کتماس تماعلوم قیز طرا  مدرنا کته شربار یبنجا رضعوا  دین توایمامش نیرا بعالوه 
 ۱-۸۶۶-  ۶۶۳-۳۷۶۲   نوفیلت  هرامش    .ModernaTX,  Inc.دیده  ب

 دباشیمنفویق تلاز طر هنوطلبادا دیجد رزاباکیفیس-وی د.د شاهاده خود یزنفیس-م ویراگپرو رد نام تبثهنیگز امه شب
  یبنجا رضعوا ییشناسا یراب  اند ت کردهفن دریایکسادیکه 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-. وییشودم ادهفتاس  ۱۹-ویدکو نیکسز واا بعد
  یبقعت م ودو زافت دویدر یراب  ریدآوت باشد یاضرور رگانچنامف هیس-. ویهددرراق ررسی بتحت ار  ۱۹- ویدکو نیکسوا
  دندهبرپوراار ۱۹-ویدکونیکسز واا بعد هدهمشا لبقاترایثن تاگا نندهک اکتراشهکیتصور رد سی دییوسط ستینفویتل
 : ئیدمانردایدتیبسان ویا ازمنا بتثتهر جتیشب تماعلومیراب.هدمید مز انجاین 

www.cdc.gov/vsafe  

   تکیوناب-رزایف ۱۹-یدکوو نسیاکوای( یاان رآام ،۱۹-دویکوینکسوای )ترنمکونردنکتفاریدیاربمن  میمتصبقعوا
 ؟ودب اهدخو  هچ 

  میمصتامش گرا  .دیئمانن تفریاد  یادیئمان تفریادارنیسکاوهک تاس امشتدس هب بنتخاا  ی،ارطرضا  دهتفاساز جواتحت 
. دادداهنخو  رییغتارامش یاریعمیصح  تمادخمیمصت نیا د،یئمانن تفریادهک  ریدیگیم 

 درادودجونارمد   ۱۹-یدوکو سینکوا ویلهپرد  ۱۹-یدکوو رییگولج ایربیریگی داه هنزیگیاآ 
   یتینریمکو  ۱۹-دیکوو  نیسکوا  ستاهتفگر  اررق ای  دی فادییتا دمور  ۱۹-ویدکو  از یریگجلو یابر  هک  ریگیدنیکسوا

.  شندبادوجوم یرراضطاهادفتاس  ازجوتحت نکمم ۱۹-دیوکوزا  یریگوجل  یا بر یگرید ی ها  نیکساو .اشدبیم 
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  ؟مایمنتفاریر دگدی  یاه سینک وابا  انمز  هم  را نارمد   ۱۹-دکووی نسیاکوهک انمتومی نم یاآ 
  امش گرا  . تسادهیرسنرگیدیها نیکساوبا ا ندرم  ۱۹-دیوکو  نیسکوا  نمازمه یقبطترهبا در  اییدفاهب  ریماآ  وزنا هت

  ردنتا جالعم  ترکادابار ودخیها هنیزگ،ئیدامنتافیدر رگیدیها نیکساو  باار   رنادم  ۱۹- دیووک نیکساوهکدیاردرنظ  در
   .  ریدذاگب نمیا 

  ؟مکن هچمباش تهشای دفیضع یاعفدمیستس من  هتیکرصو در 
   هکیدرااف  . دیئامن فتریاد ار   رنامد  ۱۹-دیوکو نیسکوا یموس وزد هک دیناتویم  ماش ،تاس فیعض امش نبد یعافد ستمیس گرا

  اتعرام هبدیبا  ماشو ،ردک هدانخو  همافرار   ۱۹-دیووک  برارب  درلماک یتفعاممهومس دوز  دنا فییعض یعافدسمتیس ایردا
  دیدمزول رتصو رددیبا امشهب یکدزندافرا،وهعالرب.  دیئمان ییرگلوج   ۱۹-دیووک  ازاتدیده همداایکییزف  یربادتنمودن
. دندگر  نیکسوا 

  ؟کنم دایبیچمدهر بشی لمفط ه بیا مباش  هلماحنم کهیرترصود 
. دییرگب ثحبهب نتا  حیص اتمدخ ندهنک ماهفر   بارا نا تیها هنیزگ،هیددیمریش خود لفطهب   یاتیدساهلمحا امش گرا 

  ؟تخاسداهخو  صابم   ۱۹-یدووکها بر نم نارمد   ۱۹-یدوکو ینکسوا یاآ 
.  دازبس  بصام  ۱۹-ویدکو  هب ار ماشدنتوایمن  د واشبیمن ۲- ووک -رسسا یحاو   رنادم  ۱۹-دیکوو  نیکسا. ویرنخ 

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

 یفاضا تامولمع 
.  ریدیگب  ماست لیذ ارهمشهبایدیئامنردایدلیذ یتاس بز وا،دیاردیالسو امش گرا 

.  دیئامن  نکسا  ار  لیذ  دوکراب  افطل  ،تامولعم  هفحص  نیرت  دیدج  هب  یسرتسد  یارب 

نادرم  ۱۹-دیووک نیکساو تیبسایو   نفوتیل ایماره هش 

MODERNA  -۶۶۸-۱ 
 (۲۶۷۳-۶۶۳-۸۶۶-۱ )

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua  

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

           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.ی شوتماس هب دیالتی خوا لی یا محصحت ارهاد اب •        
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  ؟ددیرگ هداخو تثب اجکرد من  سیناکوتامولمع 
   رد یاماشیتلایا/لیمحتاوطبرمردیتمالوعم ستمیسدر ارماشنیسکوا اتملوعمناتنیسکوا دهننک همرافعرجمنکمم
   ارنیکساونیع ماشمدو  دوز  ایبر نتاتگشرب امگنههک  بود  هداخو ینیمضت نیا.ایدمنلمشا  رگید دهش خصمش  ایه ستمیس
 . دیئمان هعجامر  لیذتیسابیوهب نیواسنیکساو اتیملوعممتیسسدورمرد ترشیب تمالوعم  ایرب.ئیدامن تافیدر 

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

  ؟شمامیب  یرداا یسف تخرداه پبفلمک   ۱۹-یدووک سیناکو تنفایردیبرا نم یاآ 
   دخو بیجزالپو  تاخردپ هبفلکم  ماشدریگبسیفنیکساو وزدکی  ایبر  ا مش زا دناوتیمن نیسکاو هدننک ماهرف العف . یرنخ
  اما. نیدک یم فتریادار   ۱۹- ویدوکنیکساو قطف  ط وقفامش هکیتصوررد قطف رگیدسیفعونره یا ونیکساو ایبر  تیدیسن

  ار  ۱۹-ویدکو نیسکوا  هک نیکساوناگدننک فتریادیصح  ایهنپال   یارمیگاپرو  کیقیرط از  نیکسای واه ندهنک ماهفر
   اس  آر چا]   ۱۹-دیووکیصح  تمادخ  وبعانمرهااد  ی،تولد،صیشخ یصح    همیب)  دنیمانتافیدر  هندمید  رراق شش پوتحت 

. یصح    همیبندوب  ادراف  ایبر[  ای 

   ؟مدهر باپور رابلقب تکوشمردوام هکنموامیت  اجکهب 
  رتفدهبهک دنردگ  یق میشوت د،نشویماهگآیس دی  سی   ۱۹-دیووک نیواسنیکساو امرگپرو  هقولبیخطتهنگوره از هکیادراف
.  دندهبروپارتیسابو یقطر زاایلیذرهماشهب  حدهتمتالایا یشرب ماتخد  ت وحصرهااد لنوارڅا یلو 
      ۷۷۴۸-۷  ۴۴-  ۸۰۰-  ۱ https://TIPS.HHS.GOV

  ؟ستیچ ابلقمت تامداقا  آسیب انرجب همارنب 
 بتاقمر یها نهیهزتداخپرهب است نکمم هک است لادرفهمبرنا کی پی(یی سآ )سی لبتقامماتدااق بیآسنرابه جمبرنا
  بیآس نیکسوا  نیاهاز جمل   مشخص  یها نیکسوا  ایاداروه وسطتهک یصخا ادفرا    مشخص یها  نهیهز  ریو سا  صحی  یها
   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 
  ر دسترسدیا یویا   نامهب یاراضطر  یترسدس  زمین اک متحت اراندرم  ۱۹-دیووکنکسده واتحم تالایایاید اف ارهاد
  یم تیماح اس( چاچی )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 

   یا ی د اف. تاس هترفگنرراقیمورد بررس  ای یدفا سطتو  شده  دییل تامحصو  کی  نندماا هندرم  ۱۹- ویدکو نیکسوا
  نی زگیجا  چیه  هکنیا لموبش دنک  درصا  یاراضطر ادهفتاس مجوز  کی ،رده شودبرآو  یصخا  یارهای عم هک  ینماز تاس نکمم

  هددیمننشا هکدوجوم یمعل داهشو وعم مجاساس رب یا یدفا میمصت،وهرعالب.ردداندوجو  یگرید شده  دییو تا  یکاف
  قوهالب ده وه شتشناخ  یایزامو دباش رثمو  ۱۹-دیکوو  یمپاند لطو رد  ۱۹-دیووکزا یریگجلو   یراب است نکمملمحصو  نیا

  اجازه  له محصوباتدردگلیمکتدیط بایرامی شمات .اشدبیم،تاس  ترشیبلوه محصوقالب ده وه شتشناخ راتبر خط لمحصو
  د.شو ادهد  ۱۹-ویدکویمیپاند نماز در ادهفتاس 

 ادهفتاس یباشد ومرتباعا ارمد  ۱۹-یدووکیمیپاند  عالمانمازتی مدراباندرمو  ۱۹-ویدکونیکسی وااراضطر ادهفتاس مجوز
 رگید تالمحصو نیا نآ از دعب هک) دردگ غوهل خ یات فسالن حیا هکنیا ماید تان یم هیتوج ار تالن محصویا یاراضطر

(. ترفگداهنخو رراق تفادهاس ردمو 
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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 (Moderna و Pfizer ساختھ شده توسط) mRNA در واکسین ھای
 جنینی استفاده نمیکردند. ھرچند کھ یک سلول جنینی در مراحل ابتدایی اولیھ برای تایید موثریت آن، قبل از تولید و ساخت
.استفاده میشد

MDHHS-PUB-1299DA AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.
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