واکسنهای کووید - 19-سؤاالت متداول
واکسیناسیون کامل و بروز
برای مشاهده آنالین این مطالب و سایر سؤاالت متداول واکسن ،به صفحه وب واکسن کووید 19-مراجعه نمایید.

«بروز بودن» واکسنهای کووید 19-به چه معناست؟
بروز بودن واکسنهای کووید 19-به این معنیست که:
•

شما تمام دوزهای توصیه شده سری اولیه را دریافت کردهاید ،و زمانی که موعد آن فرا رسید یک دوز تقویتی دریافت کردهاید  -یا

•

شما تمام دوزهای توصیه شده سری اولیه را دریافت کردهاید ،و هنوز موعد دریافت دوز تقویتی شما فرا نرسیده است.

زمانی که وضعیت واکسنهای کووید 19-افراد بروز باشند ،آنها از بیشترین حفاظت در برابر بیماری شدید ناشی از کووید 19-برخوردار
میشوند.
جهت کسب اطالعات مربوط به تمامی دوزهای اولیه و تقویتی ،زمانبندی واکسن کووید 19-در نشانی  VaccinateLAcounty.comرا
بررسی کنید .برای جزئیات بیشتر ،به صفحه وب  CDCبا عنوان وضعیت واکسنهای کووید 19-خود را بروز نگاه داریدمراجعه نمایید.

چه زمانی من کامالً واکسینه محسوب میشوم؟
شما دو هفته پس از دریافت تمامی دوزهای توصیه شده سری اولیه ،کامالً واکسینه محسوب میشوید:
•

شما تک دوز واکسن کووید Johnson & Johnson (J&J)/Janssen 19-را دریافت کردید ،یا

•

شما دوز دوّم واکسن کووید (COMIRNATY) Pfizer 19-یا  (SPIKEVAX) Modernaدریافت کردید ،یا

•

شما همه دوزهای توصیه شده واکسن فعال کووید( 19-نه دارونما) را در یک کارآزمایی بالینی دریافت کردید که اثربخشی آن تأیید
شده است.

اگر در خارج از ایاالت متحده یا با واکسنهای ترکیب و انطباق واکسینه شدهاید ،به بخشهای زیر مراجعه نمایید.

تفاوت بین کامالً واکسینه بودن و بروز بودن چیست؟
بعضی موقعیتها مستلزم آن است که فرد کامالً واکسینه باشد .به عنوان مثال ،واکسیناسیون کامل ممکن است برای مسافرت بینالمللی،
اشتغال ،رفتن به مدرسه ،یا ورود به برخی از محلهای برگزاری الزامی باشد.
بروز بودن واکسنها ممکن است در حال حاضر در اغلب موقعیتها الزامی نباشد .لیکن این امر بهترین محافظت در برابر
کووید 19-را به شما ارائه میدهد.

اگر در خارج از ایاالت متحده واکسینه شده باشم ،آیا کامالً واکسینه محسوب میشوم؟
•

چنانچه یک سری کامل از واکسن کووید 19-مورد تأیید و تصویب  FDAیا فهرست شده از سوی سازمان جهانی بهداشت را
دریافت کرده باشید:
 oشما دو هفته پس از دریافت دوز نهاییتان کامالً واکسینه محسوب میشوید.

•

چنانچه به عنوان سری -2دوزی ،دو دوز مختلف از واکسنهای کووید 19-را دریافت کردید که هر دو مورد تأیید و
تصویب  FDAهستند یا از سوی سازمان جهانی بهداشت فهرست شدهاند:
 oشما دو هفته پس از دریافت دوز نهاییتان کامالً واکسینه محسوب میشوید .توجه CDC :توصیه نمیکند که افراد
واکسنهای کووید 19-را برای دوزهای اولیه ترکیب کنند و انطباق دهند.
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واکسنهای کووید - 19-سؤاالت متداول
واکسیناسیون کامل و بروز
•

چنانچه تعدادی یا تمامی یک سری واکسن کووید 19-را دریافت کردید که مورد تأیید یا تصویب  FDAنیست یا از
سوی سازمان جهانی بهداشت فهرست نشده:
 oشما از سوی مقامات ایاالت متحده کامالً واکسینه محسوب نمیشوید.
 oاگر میخواهید در ایاالت متحده کامالً واکسینه محسوب شوید ،باید یک سری جدید از واکسنی که مورد تأیید یا تصویب
 FDAاست یا از سوی سازمان جهانی بهداشت فهرست شده را تکمیل کنید .شما باید پیش از شروع سری اولیه واکسن
کووید 19-مورد تصویب/تأیید  ،FDAحداقل  28روز پس از دریافت آخرین دوز واکسن خود صبر کنید.

•

اگر شما دریافت یک سری واکسن کووید 19-را آغاز کردید که از سوی سازمان جهانی بهداشت فهرست شده اما در
ایاالت متحده موجود نیست:
 oشما از سوی مقامات ایاالت متحده کامالً واکسینه محسوب نمیشوید.
 oاگر هم اکنون در ایاالت متحده هستید و میخواهید کامالً واکسینه محسوب شوید ،باید تک دوز یک واکسن mRNA
(واکسن کووید Pfizer 19-یا  )Modernaرا دریافت کنید تا کامالً واکسینه محسوب شوید .جهت تکمیل سری اولیه
خود ،شما باید پس از دریافت نخستین دوز واکسن کووید 19-فهرست شده  WHOحداقل  28روز صبر کنید .توجه:
کودکان  5-17سال فقط میتوانند واکسن کووید Pfizer 19-دریافت کنند.

برای جزئیات بیشتر به افرادی که واکسن کووید 19-را در خارج از ایاالت متحده دریافت کردهاند مراجعه نمایید.

اگر  2واکسن مختلف کووید 19-دریافت کرده باشم آیا کامالً واکسینه محسوب میشوم؟
برای سری اولیه CDC ،توصیه نمیکند که افراد ،واکسنهای کووید 19-را ترکیب کنند و انطباق دهند .لیکن اگر ترکیب و انطباق را انجام
دهید ،طبق راهنمای  ،CDCشما  2هفته پس از دریافت دوز دوم هر ترکیبی از واکسنهای مورد تأیید یا تصویب  FDAیا فهرست شده از سوی
سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک سری  2دوزی ،کامالً واکسینه شده محسوب میشوید .برای اینکه کامالً واکسینه شده تلقی شوید باید
حداقل  17روز بین دوز اوّل و دوّم فاصله باشد ( 21روز با مهلت افزوده  4روزه).
جهت آشنایی بیشتر ،به صفحه وب  CDCبا عنوان شهروند غیر آمریکایی ،مهاجران غیر آمریکایی :مسافرت به و از ایاالت متحده
مراجعه نمایید.

اطالعات تکمیلی را از کجا میتوانم دریافت کنم؟
• برای چاپ یا مشاهده این سؤاالت متداول یا سؤاالت متداول مربوط به مباحث دیگر واکسن کووید ،19-کد  QRرا
اسکن کنید یا به سؤاالت متداول واکسن کووید 19-مراجعه نمایید.
•  – VaccinateLACounty.comاز جمله زمانبندیهای واکسن کووید 19-بههمراه نگارههایی برای نمایش موعد
تزریق هر دوز و اطالعات مربوط به چگونه واکسینه شویم.
•

صفحه وب  CDCبا عنوان واکسنهایی برای کووید19-

•

اگر سؤاالتی دارید با پزشک خود صحبت کنید.
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