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 کنندگانکنندگان و مراقبتبرگ برای دریافتگزاره
 

 ( ازEUAمجوز استفاده اضطراری )

 (19-)کووید 2019بیونتک برای پیشگیری از بیماری کروناویروس -فایزر 19-واکسن کووید

 سال به بال  16در افراد 

 

( 19-)کووید 2019پیشگیری از بیماری ویروس کرونا بیونتک برای -فایزر 19-شما در حال دریافت واکسن کووید
برگ حاوی اّطالعاتی برای کمک به شما برای درک خطرات و  این گزاره هستید. 2-کوو-ایجاد شده توسط سارس

 19-کنید که در حال حاضر اپیدمی کوویدبیونتک است که به این علّت دریافت می-فایزر 19-مزایای واکسن کووید
 وجود دارد. 

 
در حال   پیشگیری کند. 19-بیونتک یک واکسن است و ممکن است از ابتالی شما به کووید-فایزر 19-سن کوویدواک

 وجود ندارد.  19-( برای پیشگیری از کوویدFDAحاضر هیچ واکسن مورد تائید سازمان غذا و داروی امریکا )

 
چنانچه سؤالی دارید،   برگ را مطالعه کنید.بیونتک این گزاره-فایزر 19-ی واکسن کوویدبرای کسب اّطالعاتی درباره

 بیونتک را دریافت کنید.-فایزر 19-این انتخاب شماست که واکسن کووید ی واکسن صحبت کنید.با ارائه دهنده 

 
 شود. ای، در عضله تزریق میهفته  3ی ای از دو دوز، با فاصله بیونتک به صورت مجموعه-فایزر 19-واکسن کووید

 

 بیونتک ممکن است برای همه مؤثر نباشد.-فایزر 19-واکسن کووید

 
برگ، لطفاً به این وبسایت مراجعه برای دریافت جدیدترین گزاره روزرسانی شده باشد.برگ بهممکن است این گزاره

 www.cvdvaccine.comکنید: 
 

 نید؟پیش از دریافت این واکسن چه باید بدا
 

 چیست؟ 19-کووید

این نوع از ویروس کرونا قبال دیده  شود.ایجاد می  2-کوو-در اثر یک ویروس کرونا جدید به نام سارس 19-کووید
این بیماری عمدتاً  شوید. 19-ممکن است از طریق تماس با فرد مبتال به این ویروس، دچار بیماری کووید نشده بود.

ی دارای دامنه  19-افراد مبتال به کووید تواند سایر اعضای بدن را هم درگیر کند.مییک بیماری تنفّسی است که 
 2عالئم ممکن است بین  اند، که از عالئم حفیف تا بیماری شدید متغیّر بوده است.وسیعی از عالئم گزارش شده بوده

شامل این موارد باشند: تب یا عالئم ممکن است  روز پس از قرار گرفتن در معرض ویروس ظاهر شوند. 14تا 
درد یا درد عضالنی؛ سردرد؛ از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا لرز؛ سرفه؛ تنگی نفس؛ خستگی مفرط؛ بدن

 بویایی؛ گلودرد؛ گرفتگی بینی یا آبریزش بینی؛ حالت تهّوع یا استفراغ؛ اسهال.

 
 بیونتک چیست؟-فایزر 19-واکسن کووید
در  پیشگیری کند. 19-نتک یک واکسن تائیدنشده است که ممکن است از ابتال به کوویدبیو-فایزر 19-واکسن کووید

 وجود ندارد.  19-حال حاضر هیچ واکسن مورد تائید سازمان غذا و داروی امریکا برای پیشگیری از کووید

http://www.cvdvaccine.com/
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-بیونتک برای پیشگیری از کووید-فایزر 19-ی اضطراری از واکسن کوویدداروی امریکا مجّوز استفادهسازمان غذا و 
 ( صادر کرده است. EUAی ضروری )سال به باال را تحت مجّوز استفاده 16در افراد  19

 

( EUAی ضروری )مجّوز استفادهی ضروری، به بخش »ی مجّوز استفادهبرای کسب اّطالعات بیشتر درباره

 برگ مراچعه کنید.« در پایان این گزاره چیست؟

 

 ی واکسنتان خاطرنشان کنید؟دهندهبیونتک چه چیزهائی را باید به ارائه -فایزر 19-پیش از دریافت واکسن کووید

 ی واکسن اّطالع دهید، از جمله چنانچه:دهندهتان را به طور کامل به ارائه وضعیت پزشکی

 هستیدمبتال به حّساسیت  •

 تب دارید •

 کنیدی خون دریافت میکنندهدچار اختالل خونریزی هستید یا رقیق •

 گذاردتان اثر میکنید که روی سیستم ایمنیدچار نقص سیستم ایمنی هستید یا داروئی دریافت می  •

 باردار هستید یا قصد بارداری دارید •

 شیرده هستید •

 ایددیگر دریافت کرده 19-یک واکسن کووید •

 

 بیونتک را دریافت کنند؟-فایزر 19-کسانی باید واکسن کوویدچه 

سال   16بیونتک را برای افراد  -فایزر 19-ی اضطراری از واکسن کوویدسازمان غذا و داروی امریکا مجّوز استفاده
 به باال صادر کرده است. 

 

 بیونتک را دریافت کنند؟-فایزر 19-چه کسانی نباید واکسن کووید
 بیونتک را دریافت کنید:-فایزر 19-ید واکسن کوویددر موارد زیر نبا

 ایدچنانچه پس از دریافت دوز قبلی این واکسن واکنش حّساسیت حاد داشته  •

 ایدی این واکسن واکنش حّساسیت حاد داشته دهندهچنانچه به هر یک از مواد تشکیل •

 
 بیونتک چیست؟-فایزر 19-ی واکسن کوویددهندهمواد تشکیل

-4))، لیپیدها mRNAی زیر است: دهندهبیونتک حاوی مواد تشکیل-فایزر 19-کوویدواکسن 
hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)، 2 [(polyethylene 

glycol)-2000]-N، N-ditetradecylacetamide، 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3- 
phosphocholine ،)و کلسترول ،potassium chloride، monobasic potassium phosphate، 

sodium chloride، dibasic sodium phosphate dihydrate و ،sucrose . 
 

 شود؟بیونتک چگونه ارائه می-فایزر 19-واکسن کووید

 شود.بیونتک به صورت تزریق عضالنی به شما ارائه می -فایزر 19-واکسن کووید
 

 شود.ای ارائه می هفته 3ی بیونتک به صورت دو دوز، با فاصله -فایزر 19-اکسن کوویدی واکسیناسیون ومجموعه
 

هفته بعد دریافت   3بیونتک دریافت کردید، باید دوز دوم همین واکسن را  -فایزر 19-چنانچه یک دوز از واکسن کووید
 ی واکسیناسیون کامل شود.کنید تا مجموعه
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 بیونتک قبالً استفاده شده است؟-ایزرف  19-آیا واکسن کووید
سال به باال  16فرد  20،000در آزمایشات بالینی، حدود  بیونتک واکسنی تائید نشده است.-فایزر 19-واکسن کووید

 اند.بیونتک دریافت کرده-فایزر 19-حّداقل یک دوز از واکسن کووید
 

 بیونتک چیست؟-فایزر 19-مزایای واکسن کووید
هفته   3ی دوز با فاصله  2بیونتک پس از -فایزر 19-دار بالینی، مشّخص شد که واکسن کوویدآزمایش ادامه در یک سری 

در حال حاضر مشّخص   19-طول مّدت محافظت این واکسن در برابر کووید پیشگیری کرده است. 19-از ابتال به کووید
 نیست.

 
 بیونتک چیست؟-فایزر 19-خطرات واکسن کووید

 بیونتک شامل موارد زیر است: -فایزر 19-ی واکسن کوویدشدهزارش عوارض جانبی گ

 درد در محّل تزریق •

 خستگی •

 سردرد  •

 درد عضالنی •

 لرز  •

 درد مفاصل  •

 تب •

 ورم محّل تزریق •

 قرمزی محّل تزریق •

 حالت تهّوع •

 احساس ناخوشی •

 توّرم غدد لنفاوی )لنفادنوپاتی( •

 

واکنش حّساسیت حاد  بیونتک منجر به واکنش حّساسیت حاد شود.-فایزر 19-احتمال کمی وجود دارد که واکسن کووید
عالئم   شود.بیونتک ایجاد می-فایزر 19-معموالً ظرف چند دقیقه تا یک ساعت بعد از دریافت یک دوز واکسن کووید

 تواند شامل موارد زیر باشد: واکنش حّساسیت حاد می

 مشکل تنفسی •

 ورم صورت یا گردن  •

 ضربان قلب باال •

 روز شدید دانه در سراسر بدن ب •

 سرگیجه یا ضعف •

 
ممکن است عوارض جانبی  بیونتک نباشد.-فایزر 19-ی عوارض جانبی احتمالی واکسن کوویداینها ممکن است همه

 بیونتک هنوز در حال بررسی در آزمایشات بالینی است.-فایزر 19-واکسن کووید ای ایجاد شود.جّدی و غیرمنتظره
 

 عوارض جانبی چه باید بکنم؟ی درباره
 تماس بگیرید، یا به نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید. 9-1-1چنانچه دچار واکنش حّساسیت حاد شدید، با 

 

ی واکسن یا دهندهرود با ارائه کننده است یا از بین نمیدر صورتی که هرگونه عوارض جانبی داشتید که برایتان اذیّت

 انی خود تماس بگیرید.ی خدمات درمدهندهارائه 
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، متعلّق به سازمان غذا و داروی (VAERS)ها ی گزارش عوارض جانبی واکسنسامانه  عوارض جانبی واکسن را به 
ها  شماره تلفن رایگان سامانه گزارش عوارض جانبی واکسن گزارش دهید. آمریکا/ مرکز کنترل و پیشگیری بیماری

 است. یا به صورت آنالین در آدرس وبسایت زیر گزارش دهید  7967-822-800-1

 .https://vaers.hhs.gov/reportevent.html  « 19لطفاً عبارت -BioNTech COVID-Pfizer
Vaccine EUA# نید.فرم گزارش وارد ک  18« را در خط اول باکس 

 
 توانید عوارض جانبی را از طریق اّطالعات تماس ارائه شده در زیر به سارمان فایزر گزارش دهید. ضمناً، می

 

 شماره تلفن شماره فکس وبسایت

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

 
 شود؟بیونتک را دریافت نکنم چه می-فایزر 19-اگر تصمیم بگیرم واکسن کووید

در صورتی که تصمیم بگیرید که آن  بیونتک را دریافت کنید یا نکنید.-فایزر 19-این انتخاب شماست که واکسن کووید

 کرد.را دریافت نکنید، خدمات درمانی استاندارد شما تغییری نخواهد 
 

 در دسترس است؟  19-های دیگری برای پیشگیری از کوویدبیونتک راه-فایزر 19-آیا به جز واکسن کووید

سازمان غذا و داروی   در دسترس نیست. 19-در حال حاضر هیچ واکسن مورد تائید دیگری برای پیشگیری از کووید
 صادر کند.  19-ها را برای پیشگیری از کوویدواکسنی اضطراری از سایر ی استفادهامریکا ممکن است اجازه

 

 ها دریافت کنم؟بیونتک را همراه سایر واکسن-فایزر 19-توانم واکسن کوویدآیا می

 ها وجود ندارد. بیونتک همراه سایر واکسن-فایزر 19-ی استفاده از واکسن کوویدهیچ اّطالعاتی درباره 
 

 شود؟می چنانچه باردار یا شیرده باشم چه 
 تان مشورت کنید.ی خدمات درمانیدهندههایتان با ارائهی گزینهچنانچه باردار یا شیرده هستید، درباره

 
 مبتال خواهد کرد؟  19-بیونتک من را به کووید-فایزر 19-آیا واکسن کووید

 مبتال کند. 19-تواند شما را به کوویدنیست و نمی 2-کوو-بیونتک حاوی سارس-فایزر 19-خیر، واکسن کووید

 
 کارت واکسن خود را نگه دارید

دهد چه  کنید، یک کارت واکسن به شما داده خواهد شد که به شما نشان میزمانی که اّولین دوز خود را دریافت می
  ی مجّددبه یاد داشته باشید که هنگام مراجعه بیونتک مجدداً مراجعه کنید.-فایزر 19-زمانی برای دوز دّوم واکسن کووید

 کارت را با خود بیاورید.

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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 اطالعات تکمیلی
جهت دسترسی به جدیدترین   سایت زیر سر بزنید یا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.اگر سؤالی دارید، به وب

 برگ، لطفا کیوآر کد زیر را اسکن کنید.گزاره

 شماره تلفن سایت جهانیوب

www.cvdvaccine.com 

 

 
1-877-829-2619 

(1-877-VAX-CO19) 

 
 

 توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟چطور می

 دهنده واکسن بپرسید.از ارائه  •

مراجعه   ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019.به نشانی  CDCبه وبسایت  •

 نمایید.

and-preparedness-https://www.fda.gov/emergency-به نشانی  FDAبه وبسایت  •
-use-framework/emergency-policy-and-regulatory-legal -response/mcm
.uthorizationa  .مراجعه نمایید 

 با اداره بهداشت عمومی محلی یا ایالتی خود تماس بگیرید. •

 
 شود؟اطالعات واکسیناسیون من در کجا ذخیره می

ی محلی/ایالتی  سازی حوزهاطالعات ایمن ی دهنده واکسن ممکن است اطالعات واکسیناسیون شما را در سامانهارائه 
(ISSشما یا دیگر سامانه )شود که وقتی برای دریافت دوز دوم واکسن  این کار باعث می شده وارد سازد.های تعیین

 سایت زیر سر بزنید:ها به وبISSجهت کسب اطالعات بیشتر درباره  بازگشتید، حتماً همان واکسن را دریافت کنید.
.https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html 

 

 برنامه اقدامات متقابل جبران خسارت چیست؟
درمانی و های تواند در پرداخت هزینه( یک برنامه فدرال است که می CICPبرنامه اقدامات متقابل جبران خسارت )

اند، کمک های تعیین شده برای افرادی که از دارو یا واکسن خاصی، از جمله همین واکسن، آسیب دیدهدیگر هزینه
 جهت ارائه گردد. CICPسال از تاریخ دریافت واکسن به بایست در مدت یکبه طور کلی، دعوی مربوطه می نماید.

 سربزنید یا با شماره /www.hrsa.gov/cicp کسب اطالعات بیشتر درباره این برنامه،به وبسایت
 تماس بگیرید. 1-855-266-2427

 

 ( چیست؟EUAی اضطراری )مجوز استفاده

بیونتک را تحت یک مکانیسم دسترسی اضطراری به نام  -فایزر 19-سازمان غذا و داروی ایاالت متحده واکسن کووید
EUA رس قرار داده است.در دست ( وزیر بهداشت و خدمات انسانیHHSطی اعالمیه ) ای ازEUA  حمایت کرده

ی اضطراری از داروها و محصوالت بیولوژیکی در طول مبنی بر اینکه شرایط موجود دلیل موّجهی است برای استفاده
 .19-پاندمیک کووید

 
 FDA را طی نکرده است. FDAحصول مورد تأیید بیونتک مراحل معمول بازبینی یک م-فایزر 19-واکسن کووید

های معینی اتفاق افتاده باشند، از جمله  کند که شاخص ( را صادر می EUAی اضطراری )زمانی یک مجوز استفاده
مبتنی است بر  FDAعالوه بر این، این تصمیم  ای در دسترس نیست.زمانی که هیچ جایگزین مناسب و تأییدشده

 19-در طول اپیدمی کووید 19-تواند در پیشگیری از کوویددهند این محصول میی که نشان میمجموع شواهد و مدارک
 مؤثر باشد

http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.hrsa.gov/cicp/


  2020دسامبر  بازبینی شده در: 6

ها باید تمامی این شاخص ی آن بیشتر است.شده و بالقوهی این محصول از خطرات شناختهشده و بالقوهو مزایای شناخته
 دریافت نماید. 19-استفاده در درمان بیماران را در طول پاندمیک کوویداتفاق بیافتند تا این محصول مجوز 

 

در   19-کووید EUAبیونتک تا زمانی که اعالمیه -فایزر 19-( برای واکسن کوویدEUAی اضطراری )مجوز استفاده
 تفاده قرار گیرد(. جریان است اعتبار دارد، مگر اینکه فسخ یا لغو گردد )که پس از آن، این محصول دیگر نباید مورد اس

 

 

 تولیدشده توسط
Pfizer Inc., New York, NY 10017 

 

 شده برایتولید
BioNTech Manufacturing GmbH 

An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 

LAB-1451-0.7 

 2020دسامبر بازبینی شده در:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اّطالعات   یهاستمیس/کیالکترون  یثبت در سوابق پزشک یبرا
برگ به گزاره  نیتا مشّخص شود که ا دیاسکن کن ،یسازمنیا

 واکسن ارائه شده است  یکنندهافتیدر

 2020/ 12تاری    خ بارکد: 
 


