
شدید تقویت کنید19-حفاظت خود را در مقابل کووید

19-واکسن های کووید

!حفاظت خود را تقویت کنید

رایگان

دیدن کنیدVaccinateLACounty.comاز 

.بیاموزیدتلفن کنید تا بیشتر 0473-540-833-1یا به 
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بودیدمبتالکوویدبهقبألاگرحتیکنید،دریافتراشدهبروزواکسن

شما نیاز به بیمه درمانی ندارید-واکسن ها رایگان هستند

.از شما درباره وضعیت مهاجرتی تان سؤالی نخواهد شد•

ند و چکوویددر مقابل ویروس اصلی مادرناو فایزر( دوظرفیتی)بروز شده 19-واکسن های کووید•

.حفاظت می کننداُمیکرانسویه 

ان دریافت یک دوز بروز شده، مصونیت شما را که ممکن است با گذشت زمان از آخرین واکسن ت•

19-این به شما حفاظت بهتری از بدترین عواقب کووید.  تضعیف شده باشد، تقویت می کند

.می دهد

یکی دریافت نکردیدقبألدریافت کنید، اگر فایزریا مادرنایک واکسن بروز شده 

.می کندواکسینه شدن حفاظت اضافی فراهم •

ماه از زمانی که شما در ابتدا به 3که گیریدمبتال بودید، ممکن است در نظر کوویدبه اخیرأاگر شما •

.مبتال شدید صبر کنید تا واکسن را دریافت کنیدکووید

تعداد دوزها.  ، چند دوز واکسن دریافت کنند، از جمله واکسن بروز شدهسال5ماه تا پایان 6کودکان سنین توصیه می شود که •

.انددریافت کرده قبألواکسنی است که ( انواع)و نوعسنشانبستگی به 

یف تا اغلب عوارض جانبی خف.  عوارض جانبی پس از واکسن های بروز شده مانند عوارض جانبی پس از واکسن های اصلی است•

.روز طول می کشند2متوسط هستند و یک یا 

ماه پس از سری های اولیه شان،6نیستند، ممکن است حداقل مادرنایا فایزرکه قادر به دریافت واکسن + 18افراد سنین : توجه•

.دریافت کنندنوواوکسظرفیتییک تک دوز تقویتی تک 

:برخی افراد ممکن است دوزهای اضافی دریافت کنند•

، یک دوز دوم واکسن دوزشانماه پس از اولین 4ممکن است حداقل سال و بزرگتر، 65سنین افراد •

. بروز شده دریافت کنند

، یک دوز دوم دوزشانماه پس از اولین 2هستند، ممکن است حداقل دارای نقص ایمنی افرادی که•

پس از آن، آنها ممکن است دوزهای بروز شده اضافی بر.  از دوز واکسن بروز شده دریافت کنند

.طبق نیاز دریافت کنند
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