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ن

ننمن
ا
ورتنی  نواکسنبهنهمنهنوزننانیآنام.ننشدهنمبتلنن19-دیکوونننروسیوننبهنقبل ندارم؟نض 

 .   به گر ید بار  شما  دارد  امکان . کند ینم دوام طوالن   مدت قبل عفونت از  شما  بدن تیمصوون بلې

، حفاظت یبرا . د یشو  مصاب 19-دیکوو   . د یی  بگ را  ی   واکس دوز  دو  بهیر

 

ننی  نواکسنکدام ن؟استنبهت 
 ض  یمر  از  است، شده منظور  کانادا   عامه صحت اداره جانب از  که  19-دیکوو   یها ی   واکس تمایم

 . کند یم یی  جلوگ 19-دیکوو   از  ناش   د یشد

 

ناست؟نضیتعوننقابلنmRNAنیهانی  نواکسنانیآن
 ی   واکس هردو  بیترک و  ند ینمایم استفاده مشابه یتکنالوژ  از  (زریفا و  )مودرنا  mRNA ی   واکس دو 

 . شود  گرفته  د یبا ها  ی   واکس نیا دوز  دو  تر، طوالن   و  بهیر  تیمصوون یبرا است.  مصوون

 

ناست؟نمصووننواکسی  ننگرفی  نننصیحنمشکلتنسایرننو/یاننایمیوننآتوننوضعیتندرننآیانن
 .  نفس ،قلب   امراض مانند  صیح مشکالت یدارا افراد  یباال 19-دیکوو   ی   واکس دوز  ها  ونیلیم بلې

 
 

 را  شما  تواند یم ی   واکس است.  شده قیتطب بدن یاعضا وند یپ و  رسطان مفاصل، فیتکل شکر، ،تنگ

 تماس در  شیخو  داکیر  با  د،یدار  سوال اگر  کند.   محافظت 19-دیکوو   از  ناش   د یشد امراض برابر  در 

 د. یشو 

 

ناست؟نمصوونندارندننحساسیتنکهنننافرادننیبرانی  نواکسنانیآن
 دهنده ارائه . ستین کیوتیب آنبر  ا ی نگهدارنده مواد  ، ی   التج ، مرغ تخم یحاو  19-کووید  ی   واکس

 پس است.  خطر  ن   شما  یبرا شود  ی   مطم تا  کند یم بررش شما  با  را  ی   واکس اجزاء طب   یها مراقبت

 گرفت.   د یخواه قرار  نظارت تحت واکنش هرگونه خاطر  به قهیدق 15 برای حداقل ،کردن  ی   واکس از 

 شود.  درمان بالفاصله واند تیم واکنش هرگونه
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ننعوارضنانیآن ندارد؟نوجودننی  نواکسنجانب 
 داشته قیتزر  محل در  درد  ا ی لرز  ، تب رسدرد، مانند  ف  یخف جانب   عوارض است ممکن افراد  از  برخ  

 طول روز  3 ایل 1 از  است ممکن ها  واکنش است.  یر عیشا دوم دوز  از  پس جانب   عوارض باشند. 

 . د یکن  استعمال را  نسخه بدون درمل میعال  ی   تسک یبرا شدن ی   واکس از  بعد  است ممکن بکشد. 

ن

 ؟استنمصووننی  نواکسنگرفی  نننم،ینمایمناستفادهنالکلنانینمخدراتناگرنن
  .  است.  مصوون ی   واکس گرفیر    د،یینمایم استفاده الکل ا ی مخدرات اگر  بلې

 

نبازگردم؟ن"ی"عادنیتهایفعالنبهنتوانمیمنانیآندوز،ندوننافتیدرننازننپسن
 افراد  تا  شوند. یم شده ی   واکس کامل  طور  به 19-کووید  ی   واکس دوم دوز  از  پس هفته دو  افراد 

 هنگام ،د یکن  حفظ گرانید با  میر  2 حداقل را  خود  فاصله شوند، ی   واکس کامل  طور  به یشیر یب

ل از  خارج ا ی رسبسته عمویم یمکانها در  حضور   از  د یکن  حفظ را  خود  فاصله د یتوانینم که  هنگایم می  

  . د ییبشو  را  خود  دستان و  د یکن  استفاده ماسک

 

ن؟ستیچنشدننی  نواکسندنیفوان
ان افراد، بیشیر  شدن واکسی    با  همزمان  بنابراین یابد، یم تقلیل نی    19-کووید  واقعات می  

   زنده و  کاروبار   شده رفع عامه صحت های محدودیت از  بعض  
 

  برمیگردد.  عادی حالت به گ

یم، رس  از  داریم خوش که  را  هان   فعالیت میتوانیم ما  نتیجه، در   : بشمول بگی 

o آسوده خاطر  به دوستان یا  خانواده پذیر  آسیب اعضای با  کردن  مالقات 

o کردن  مسافرت 

o اک ی، های برنامه در  کردن  اشیر  سپورنر  و  تفرییح هی 

 از  یبرا نهیزم و  دهد  کاهش  را  عامه صحت ستمیس یباال فشار  تواند یم همچنان ی   واکس واکسی   

 گردد.   مساعد  معالجات، ر یسا و  جراخ یها اتیعمل یی  رسگ

 

، معلومات برای نیبر  صفحه به بیشیر  به یا  و  نموده مراجعه toronto.ca/COVID19  انیر

ید.  تماس کانادا   عامه صحت اداره با  416-338-7600 شماره    بگی 

http://www.toronto.ca/COVID19



