واکسیننهاینکووید19-
سواالتننمتداول ن
تجدید اخی به 5 :اگست 2021

ن

ا
لنشدهنام ن.نآینانهنو نزنهمنبهنواکسیننضورتندارم؟ ن
قبلنبهن نویروسنکو نوید19-نمبت ن
منن ن
بل .مصوونیت بدن شما از عفونت قبل مدت طوالن دوام نمیکند .امکان دارد شما بار دیگر به
ې
کووید 19-مصاب شوید .برای حفاظت ر
بهی ،دو دوز واکسی را بگیید.

بهتناست؟ ن
کدامنواکسینن ن
تمایم واکسی های کووید 19-که از جانب اداره صحت عامه کانادا منظور شده است ،از مریض
شدید ناش از کووید 19-جلوگیی میکند.

نآینانواکسیننهاینmRNAنقابلنتع نویضناست؟ ن
دو واکسی ( mRNAمودرنا و فایزر) از تکنالوژی مشابه استفاده مینمایند و ترکیب هردو واکسی
مصوون است .برای مصوونیت ر
بهی و طوالن تر ،دو دوز این واکسی ها باید گرفته شود.

نآیناند نرنوضعیتنآت نونایمیوننو/ینانسای نرنمشکلتنصیحنگرفیننواکسیننمصوونناست؟ ن
بل .میلیون ها دوز واکسی کووید 19-باالی افراد دارای مشکالت صیح مانند امراض قلب ،نفس
ې
.
تنگ ،شکر ،تکلیف مفاصل ،رسطان و پیوند اعضای بدن تطبیق شده است واکسی میتواند شما را
در برابر امراض شدید ناش از کووید 19-محافظت کند .اگر سوال دارید ،با ر
داکی خویش در تماس
شوید.

نآینانواکسیننبراینافرا ندننکهنحساسیتندارن ندنمصوونناست؟ ن
واکسی کووید 19-حاوی تخم مرغ  ،جالتی  ،مواد نگهدارنده یا ر
آنب بیوتیک نیست .ارائه دهنده
مراقبت های طب اجزاء واکسی را با شما بررش میکند تا مطمی شود برای شما ن خطر است .پس
از واکسی کردن ،حداقل برای  15دقیقه به خاطر هرگونه واکنش تحت نظارت قرار خواهید گرفت.
هرگونه واکنش میتواند بالفاصله درمان شود.
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نآینانعوارضنجانبننواکسیننوجو ندندارد؟ ن
برخ از افراد ممکن است عوارض جانب خفیف مانند رسدرد ،تب  ،لرز یا درد در محل تزریق داشته
باشند .عوارض جانب پس از دوز دوم شایع ری است .واکنش ها ممکن است از  1ایل  3روز طول
بکشد .ممکن است بعد از واکسی شدن برای تسکی عالیم درمل بدون نسخه را استعمال کنید.
ن

ناگ نرنمخدراتنینانالکلناستفادهنمینمایم،نگرفیننواکسیننمصوونناست؟
بل .اگر مخدرات یا الکل استفاده مینمایید ،ر
گرفی واکسی مصوون است.
ې

دریافتند نوندوز،نآینانمیتوانمنبهنفعالیتهاین"عادی"نبازگردم؟ ن
نپسنا نزن ن
افراد دو هفته پس از دوز دوم واکسی کووید 19-به طور کامل واکسی شده میشوند .تا افراد
شیی به طور کامل واکسی شوند ،فاصله خود را حداقل  2ر
بی ر
می با دیگران حفظ کنید ،هنگام
حضور در مکانهای عمویم رسبسته یا خارج از میل هنگایم که نمیتوانید فاصله خود را حفظ کنید از
ماسک استفاده کنید و دستان خود را بشویید.

نفوای ندنواکسیننشدننچیست؟ ن

ر
بیشی افراد ،میان واقعات کووید 19-نی تقلیل یم یابد ،بنابراین
همزمان با واکسی شدن
بعض از محدودیت های صحت عامه رفع شده کاروبار و زنده گ به حالت عادی برمیگردد.
در نتیجه ،ما میتوانیم فعالیت هان را که خوش داریم از رس بگییم ،بشمول:
 oمالقات کردن با اعضای آسیب پذیر خانواده یا دوستان به خاطر آسوده
 oمسافرت کردن
اشیاک کردن در برنامه های هیی ،تفرییح و سپورنر
ر
o
واکسی واکسی همچنان میتواند فشار باالی سیستم صحت عامه را کاهش دهد و زمینه برای از
رسگیی عملیات های جراخ و سایر معالجات ،مساعد گردد.
بیشی ،به صفحه ر
ر
انی ر
نیب  toronto.ca/COVID19مراجعه نموده و یا به
برای معلومات
شماره  416-338-7600با اداره صحت عامه کانادا تماس بگیید.

