واکسنهای کووید:19-
آنچهنوجوانانتحتمراقبترضاعینیازدارندکهبدانند
کدامواکسنکووید 19-رامیتوانمدریافتنمایم؟
•

ردهسنی 12وباالتر
دوزکامل

•
•
•

اگر 12سالهیابزرگترهستید،میتوانیدسریهایاولیهزیررادریافتکنید:
 −فایزر) 2 :(Pfizerدوز،بافاصله 8-3هفته،یا
 −نوواواکس) 2 :(Novavaxدوز ،با فاصله  8-3هفته ،یا
 −مدرنا ) 2 :(Modernaدوز ،با فاصله  8-4هفته.
شما همچنین باید  2ماه پس از آخرین سری اولیه یا دوز تقویتی ،یک تقویتی بروز
فایزر) (Pfizerیا مدرنا ) (Modernaدریافت نمایید.
واکسنها رایگان هستند ،حتی اگر بیمه نداشته باشید.
در مورد وضعیت مهاجرت ،از شما سؤالی نخواهد شد.
واکسن را میتوان همزمان با سایر واکسنها مانند آنفوالنزا یا  HPVدریافت کرد.

چرابایدبرایکووید 19-واکسینهشویم؟
• دریافت تمام دوزهای توصیه شده (از جمله تقویتی ها) بهترین راه برای محافظت
از خودتان است.
• بسیاریازجوانانیکهبه کووید 19-مبتالمیشوند،عالئمخفیفدارندیابدون
عالئمهستند .امابرخیازآنهاشدیداًبیمارمیشوندیامشکالتسالمتی دراز
مدتدارند.
• حتی افراد سالم بدون هیچ عارضه پزشکی ممکن است در بیمارستان بستری
شوند یا مشکالت سالمتی درازمدت داشته باشند .هیچ راهی وجود ندارد تا آگاه
شویم که آیا این اتفاق برای شما رخ خواهد داد  .دریافت واکسن ،خطر ابتال به
این مشکالت را کاهش میبخشد.

کجا میتوانم واکسن بزنم؟
واکسنهای کووید در بسیاری از مطبهای پزشکان ،کلینیکها ،مدارس و داروخانهها در دسترس
هستند .با مراجعه به  ph.lacounty.gov/howtogetvaccinatedیک مکان در نزدیکی
خود پیدا کنید .اگر زیر  18سال دارید ،حتما بپرسید که چگونه باید فرم رضایت والدین یا مراقبت را
ارائه نمایید.
اگربرایپیداکردنواکسن،حملونقلبهمحلیادرخواستواکسیناسیوندرخانهبهکمکنیاز
دارید،بامرکزتماسواکسنادارهبهداشتعمومی با شماره  1-833-540-0473یا 2-1-1تماس
بگیرید.
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واکسنهای کووید :19-آنچهنوجوانانتحتمراقبترضاعینیازدارندکهبدانند:
عوارضجانبیچیست؟
عوارض واکسن کووید 19-ممکن است شامل درد ،تورم و قرمزی بازو در محل تزریق،
حالت تهوع ،خستگی ،تب ،لرز ،سردرد یا درد عضالنی باشد .این عوارض باید طی چند
روز برطرف شوند .تمام افراد دچار آنها نخواهند شد .عوارض جانبی ،شایع و نشانه آن
است که سیستم ایمنی بدنتان در حال ایجاد محافظت است.
آیاواکسنهای کووید 19-ایمنهستند؟
بله! واکسنهای کووید 19-آزمایششدهاندومشخصشدهاستکهبراینوجوانانبیخطرومؤثرهستند .واکسنها
همچنانازنزدیکتحتنظرهستند .تابهامروز،صدهامیلیوننفربهصورتایمن واکسنکووید 19-رادریافتکردهاند.
نمیتوانیدازواکسن،بهکووید 19-مبتالشوید .هیچیکازواکسنهاحاویویروسعاملکووید 19-نیستند.
واکنش حساسیت شدید (آنافیالکسی) می تواند پس از هر واکسن ،از جمله واکسن کووید 19-رخ دهد  -اما نادر است .تعداد
کمی از افراد ،بهویژه افراد مذکر  12تا  39ساله ،پس از دریافت واکسن کووید ،19-دچار التهاب قلب (مایوکاردیت و /یا
پریکاردیت) شدهاند .این وضعیت نادر است و اکثر موارد خفیف هستند و با درمان و استراحت ،رفع میشوند .خطر ابتال
به مایوکاردیت یا سایر بیماریهای قلبی در صورت ابتال به کووید 19 -بسیار بیشتر است .همچنین دریافت دیرهنگام دوز
دوم (در هفته هشتم) خطر ابتال به مایوکاردیت را کاهش میدهد..
هیچ دلیلی حاکی از اینکه واکسن کووید 19-بر رشد نوجوانان یا توانایی باروری شما اثر میگذارد ،وجود ندارد .
چهکسیدرمورددریافتواکسنمنتصمیممیگیرد؟
اگر 18سالیابیشتردارید،خودتانتصمیممیگیرید! اگر 17سالهیاجوانتر هستیدوتحتمراقبترضاعیهستید،
مددکارسرپرستیشما،مددکارخویشاوندشمایاکارکنانخانهگروهیمیتوانندتازمانیکهشماموافقهستید،
رضایتنامهراارائهدهند .برایاطالعاتبیشتر،باوکیلخوددرمرکزحقوقیکودکانباشماره
 323-980-7700تماسبگیرید.
نوجوانانی که  15ساله یا بزرگترهستند و خودکفا هستند (مثال صغیر از قیمومیت آزاد شده یا خودکفا ،متاهل یا 
قبال
متاهل) میتوانند خودشان رضایت بدهند .در غیر این صورت ،اگر زیر  18سال دارید ،یک والد یا سرپرست قانونی
باید رضایت دهند.
چهمیشوداگرمنبخواهمواکسندریافتکنمامامراقبرضاعیمنمخالفتمیکند؟
اگرمراقبرضاعیشمابادریافتواکسنموافقتنکرد،باوکیلخودتماسبگیرید.
هنگامدریافتواکسنچهچیزهاییبایدباخودبیاورم؟
کارت شناسایی عکسدار در برخی از مکانهای تفریحی الزامی است .اگر کارت شناسایی عکسدار ندارید ،با وکیل
خود تماس بگیرید .گزینه دیگر رفتن به مکانی است که توسط اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس اداره میشود
که کارت شناسایی عکسداررا الزم نمی داند.
در مورد واکسن کووید 19-با پزشک ،والد ،مراقب یا سایر بزرگساالن مورد اعتماد خود صحبت کنید .هر سؤالی که
ممکن است داشته باشید ،از آنها بپرسید.
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