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 �� قسم است؟ 19-کوو�د
از شخصی بھ شخص دیگر منتقل   19-کووید.  گویندبھ آن ویروس کرونا می.  یک بیماری است 19-کووید

 .شوندمیشوند و در خانھ بھتر شوند، دچار بیماری جزئی و کمی میمبتال می 19-اکثر افرادی کھ بھ کووید .شودمی
شود، دوام درمان می 19-مشکالت صحی برخی افراد حتی بعد از اینکھ کووید .شونداما سائر افراد بسیار بیمار می

 .دارد
 19-بھ ھمین دلیل زرق واکسین کووید .بھ شفاخانھ بروند و حتی بمیرند 19-ممکن است افراد بخاطر کووید

 .بسیار مھم است) آمپول/دز(
 

ن چ�ست؟  وا�سنی
ھا استفاده شده ھا برای مبارزه با بیماریھای زیادی است کھ از واکسینمدت.  شودواکسین، دوایی است کھ زرق می

ھایی مثل سرخک و آبلھ ھا ما را از بیمار شدن و بیماریواکسین .ایمھای زیادی را زرق کردهاکثر ما واکسین .است
 .کنیماز ما ھر سال واکسین آنفلوانزا زرق میو بسیاری  .مرغان محافظت کرده است

 
ن   �� قسم استند؟ 19-های کوو�دوا�سنی

 & Johnsonو  Pfizer، Modernaھای در آمریکا وجود دارد کھ توسط کمپانی 19-قسم واکسین کووید 3
Johnson دزھای واکسین را دریافت افرادی کھ  .عملکرد ھمھ آنھا بسیار خوب است و رایگان استند .تولید شده اند

مبتال شوند، دزھای واکسین مانع از  19-اگر بھ کووید .شوندمبتال می 19-کنند بھ احتمال بسیاری کمتری بھ کوویدمی
 .شودبیماری شدید، نیاز بھ مراقبت شفاخانھ و مردن می

 .تا واکسین عمل کندباید ھر دو دز را زرق کنید  .زرق دارند 2ھر کدام  Modernaو  Pfizerھای واکسین
دز تقویتی، یک دز  .را زرق کنند 19-واکسین کووید" دزھای تقویتی"شود باید شان میھمچنین افرادی کھ نوبت

برای کسب اطالعات بیشتر، برگھ واقعیات دز  .داردتر نگھ میقوی 19-اضافی است کھ شما را در برابر کووید
 .تقویتی را مشاھده کنید

 
ن آ�ا   ا�من استند؟ 19های کوو�د وا�سنی
ھا نفر میلیون .کردندگیرانھ را رعایت میباید قوانین ایمنی سخت .ھا ھزار نفر آزمایش شده اندآنھا باالی ده !بلھ

 .را زرق کرده اند 19دزھای واکسین کووید 
این معموالً تنھا چند روز طول  .دارندکنند آنفلوانزا بازوی برخی افراد بعد از زرق واکسین، کمی درد دارد یا حس می

بسیار بیشتر از خطرات آنھا  19-مزایای دزھای واکسین کووید .بروز اثرات جانبی جدی بسیار بعید است .کشدمی
 .استند

 !دھندزندگی را نجات می 19-ھای کوویدواکسین
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ن کوو�د  را زرق کنم؟ 19-چرا با�د وا�سنی
زیرا، روش ایمن برای محافظت از خودتان و دیگران در برابر بیماری 

 .دھندزندگی را نجات می 19-ھای کوویدواکسین .است 19-کووید
 

ن زرق  چه کساین � توانند در م��لند وا�سنی
 کنند؟

را  19-تواند واکسین کوویدسالھ یا باالتر می 5ھر شخص 
 .زرق کند

 

 
 
 

 توانم در م��لند دز وا�سن در�افت کنم؟کجا �
ھا، مطب ھای را در دواخانھ 19-توانید دزھای واکسین کوویدشما می

ھای بھداشت محلی سرتاسر ھای مراقبت عاجل و ادارهداکتر، کلینیک
 .مریلند دریافت کنید

 19-تان کھ بتوانید دزھای واکسین کوویدکردن محلی در نزدیکیبرای پیدا 
 .بروید covidvax.maryland.gov: دریافت کنید، بھ

 
ن به  ا�ر برای رفنت

بھ کمک نیاز داشتھ باشم  19-محل دریافت دزھای واکسین کووید
 چطور؟

تماس بگیرید یا شخصی ) MD-GoVAX (855-634-6829-855با 
بھ شما کمک خواھد  GoVAXمرکز پشتیبانی  .تماس بگیردتواند بھ جای شما می

 .تان را پیدا کنیدکرد پشتیبانی در دسترس
 
 

، از اداره زندگی جمعی آمریکا، اداره CFDA 93.630این پروژه بخشی ذریعھ شماره ھدیھ 
بھ صاحبان امتیازی کھ  .پشتیبانی شده است 20201سی، .بھداشت و خدمات انسانی، واشیگتن، دی

بیان ھا و نتایج خود را آزادانھ شود، یافتھکنند، توصیھ میحمایت دولتی دولت اجرا میھا را با پروژه
 .نیست ACLلزوماً بیانگر پالیسی رسمی در نتیجھ، نظرات یا عقاید  .کنند

 

 
 
 

 برای در�افت راهنمایی و
 اطالعات بیشتر

 : ن  کمک در دز وا�سنی
تماس بگیرید یا از  GoVaxبا مرکز پشتیبانی 

-855 :شخصی بخواھید بھ جای شما تماس بگیرد
MD-GoVAX (855-634-6829) 

 :  اطالعات ب�ش�ت
دوربین گوشی (زیر استفاده کنید  QRاز کد 

 خود را بھ سمت مربع کد بگیرید و 
ھای روی صفحھ را رعایت و اجرا طرزالعمل

: سایت، یا از ویب)کنید
 https://covidlink.maryland.gov/

/content/vaccine بازدید کنید 
 
 
 
 
 
 

 جد�دت��ن اخبار: 

@GoVAXMaryland  را در توئیتر
 .دنبال کنید

ھای الکترونیکی با رای دریافت خبرنامھب
دوربین (زیر ثبت نام کنید  QRاستفاده از کد 

 گوشی خود را بھ سمت مربع کد بگیرید و
ھای روی صفحھ را رعایت و اجرا طرزالعمل

: سایت، یا از ویب)کنید
 https://covidlink.maryland.gov/

/content/vaccine/govax بازدید کنید 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


COVID-19 FYI: تان را ایمن نگھ داریدتان و جامعھخودتان، خانواده واکسیناسیون در خانھ!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ا�ر نتوانم خانه ار ترک کنم، چه کار کنم؟
ن کوو�دشما � –نگران نباش�د   را در خانه در�افت کن�د!  19-توان�د دزهای وا�سنی

 GoVaxاسم مرکز  .برای کمک آماده است اداره بھداشت مریلند 19مرکز پشتیبانی واکسین کووید 
 .است

 
ن در�افت کنم؟چطور �  توانم در خانه دز وا�سنی

�د �ا شخ� �MD-GoVAX (855-634-6829-855با  د. ) تماس بگ�ی  تواند به جای شما تماس بگ�ی
GoVAX واکسین سپس، شخصی برای تعیین برنامھ دریافت دزھای  .اطالعاتی را از شما دریافت خواھد کرد

 .در خانھ با شما ھماھنگ خواھد کرد 19-کووید
 

م؟ 19توانم با مرکز �شتیباین کوو�د چه زماین �  تماس بگ�ی
 .شب تماس بگیرید 10صبح تا  7توانید ھر زمانی بین شما می .ھر روز ھفتھ باز است GoVAXمرکز پشتیبانی 

 
 

 برای در�افت راهنمایی و اطالعات ب�ش�ت 

 :  راهنما و اطالعات ب�ش�ت

Y 855 :تماس بگیرید-MD-GoVAX (855-634-
6829) 

 استفاده کنید QRاز این کد 
دوربین گوشی خود را بھ سمت مربع کد (

صفحھ را  ھای رویبگیرید و طرزالعمل
 ).رعایت و اجرا کنید

 : سایتیا از ویب
 https://covidlink.maryland.gov/content/

/vaccine بازدید کنید 

 جد�دت��ن اخبار: 

ھای الکترونیکی نام در خبرنامھبرای ثبت
دوربین گوشی (استفاده کنید  QRاز این کد 

خود را بھ سمت مربع کد بگیرید و 
ھای روی صفحھ را رعایت و اجرا طرزالعمل

 :سایت بازدید کنیدیا از این ویب) کنید
 

 and.gov/content/https://covidlink.maryl
/vaccine/govax 

@GoVAXMaryland را در توئیتر دنبال کنید. 
 

 

بھ صاحبان امتیازی کھ  .پشتیبانی شده است 20201سی، .آمریکا، اداره بھداشت و خدمات انسانی، واشیگتن، دی، از اداره زندگی جمعی CFDA 93.630این پروژه بخشی ذریعھ شماره ھدیھ 
 .نیست ACLدر نتیجھ، نظرات یا عقاید لزوماً بیانگر پالیسی رسمی  .ھا و نتایج خود را آزادانھ بیان کنندشود، یافتھکنند، توصیھ میحمایت دولتی دولت اجرا میھا را با پروژه

 توانند خانھ را ترک کنندواکسیناسیون برای افرادی کھ نمی

https://covidlink.maryland.gov/content/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


COVID-19 FYI: تان را ایمن نگھ داریدتان و جامعھخودتان، خانواده دزھای تقویتی!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 �� قسم است؟ 19-دز تق��یت کوو�د
دز تقویتی،  .داردنگھ میتر قوی 19-دز تقویتی، یک دز اضافی است کھ شما را در برابر کووید

چند ماه بعد از اینکھ دزھای  .کنددھد و از شما بیشتر محافظت میدوای بیشتری بھ شما می
برای کسب اطالعات دوام دار مطالعھ  .را تزریق کردید، دز تقویتی زرق کنید 19-معمول کووید

 .کنید
 

 چرا با�د دز تق��یت تزر�ق کنم؟
اگر دز تقویتی را تزریق کنید، احتمال کمی دارد کھ بھ  .ایمن و تحت محافظت بمانید

 .مبتال شوید و آن را بھ دیگران منتقل کنید 19-کووید
 

 تواند دز تق��یت را تزر�ق کند؟چه ک� �
را تزریق  19-توانند دز تقویتی واکسین کوویدسالھ و باالتر می 16تمام ساکنان مریلند 

از اطالعات  .تقویتی را تزریق کند، ممکن است تغییر کندتواند دز کدام کسی کھ می .کنند
تماس موجود در جعبھ زرد در سمت راست این صفحھ برای دریافت جدیدترین اطالعات، 

 .استفاده کنید
 

 توانم دز تق��یت را تزر�ق کنم؟چه زماین �
 را از موارد ز�ر تزر�ق کردە ا�د:  19-ا�ر دز معمول کوو�د

• Pfizer  یاModerna :ماه 6توانید دز تقویتی را بعد از می 
 .از تزریق دز دوم، تزریق کنید

• Johnson & Johnson :بعد، تزریق کنید ماه 2توانید دز تقویتی را می. 
 

 کدام دز تق��یت را تزر�ق کنم؟
 .عملکرد ھمھ آنھا بسیار خوب است.  توانید یکی از سھ دز تقویتی را انتخاب کنیدشما می

 اند، را تولید کرده 19-ھ دزھای معمول کوویدھر سھ کمپانی ک
 & Johnson، و Pfizer، Modernaآنھا  .انددزھای تقویتی را نیز تولید کرده

Johnson را تزریق  19-مجبور نیستید از ھمان شرکتی کھ دزھای معمول کووید .استند
 .کردید، دز تقویتی را نیز تزریق کنید

 
 کنم؟  توانم دز تق��یت را تزر�قکجا �

 :در نزدیکی خودتان 19-برای پیداکردن دز تقویتی واکسین کووید
 .بروید covidvax.maryland.govبھ  •
 .تماس بگیرید) MD-GoVAX (855-634-6829-855با  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دگی جمعی ، از اداره زنCFDA 93.630این پروژه بخشی ذریعھ شماره ھدیھ 
پشتیبانی  20201سی، .آمریکا، اداره بھداشت و خدمات انسانی، واشیگتن، دی

حمایت دولتی دولت اجرا ھا را با بھ صاحبان امتیازی کھ پروژه .شده است
 .ھا و نتایج خود را آزادانھ بیان کنندشود، یافتھکنند، توصیھ میمی

 در نتیجھ، نظرات یا عقاید .
 .نیست ACLی رسمی لزوماً بیانگر پالیس

 قوی بمانید 19-در برابر کوویددزھای تقویتی 

 
 برای دریافت راھنمایی و
اطالعات بیشتر درباره 

 دزھای تقویتی

 :در زرق دز تقویتی کمک
تماس بگیرید یا از  GoVaxبا مرکز پشتیبانی 

-855 :شخصی بخواھید بھ جای شما تماس بگیرد
MD-GoVAX (855-634-6829) 

 :اطالعات بیشتر
 از این

استفاده کنید  QRکد 
دوربین گوشی خود را بھ (

 سمت مربع کد بگیرید و 
ھای روی طرزالعمل

صفحھ رعایت و اجرا 
سایت ز این ویبیا ا). کنید

 :بازدید کنید
 https://covidlink.maryland.gov/

/shots-content/vaccine/booster 

 :جدیدترین اخبار
@GoVAXMaryland  را در

 .توئیتر دنبال کنید
ھای الکترونیکی از این نام خبرنامھبرای ثبت

 :سایت بازدید کنیدویب
 https://covidlink.maryland.gov/

/content/vaccine/govax 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


کننده دوم   مصؤن بمانید واکسین اهی تقویت 

دوم    کنندۀ  تقویت  اهی   واکسین  شما:  معلومات  ربای   COVID-19

چیست؟  COVID-19 کننده  تقویت  واکسین 
 واکسین تقویتی یک زتریق اضافی است هک بدن شما را رد ربارب COVID-19 قوی نگه می دارد.

یک واکسین تقویت کننده دوای بیشتری هب شما می دهد هک هب محافظت از شما کمک می کند. ربخی از ارفادی هک قبال واکسین تقویت کننده داشته اند می توانند واکسین 
COVID-19 خود را انجام نداده اید، هب ورهق معلومات واکسین اهی تقویت کننده رماجعه کنید. تقویت کننده دوم ردیافت کنند. ارگ اولین واکسین تقویت کننده 

کنم؟ ردیافت  دوم  کننده  تقویت  واکسین  ید  با رچا 
COVID-19 بسیار بیمار شوید یا نیاز هب رفتن هب شفاخاهن داشته باشید.  بخارطیکه مصؤن بمانید. احتمال کمتری وجود دارد هک هب دلیل 

کند؟ ردیافت  دوم  کننده  تقویت  واکسین  تواند  می  کسی  هچ 
ارگ: کنید  ردیافت  دوم  کننده  تقویت  واکسین  یک  توانید  می  شما 

• 12 سال یا بیشتر و "کسانی هک ضعف ایمنی دارند". ضعف ایمنی هب این معنی است هک شما پیوند عضو داشته اید یا رشایطی دارید هک مبارزه با رمیضی را ربای بدن شما دشوار می کند,
• 18 سال یا بیشتر و واکسن معمولی کووید19- و اولین واکسن تقویتی شما از جانسون و جانسون بود ، یا

· 50 سال یا بیشتر.
هچ کسی می تواند تقویت کننده ردیافت کند ممکن است تغییر کند. ربای ردیافت آرخین معلومات تماس ذیل استفاده کنید.

کنم؟ ردیافت  دوم  کننده  تقویت  واکسین  توانم  می  زمانی  هچ 
    .COVID-19 چهار ماه یا بیشتر پس از اولین واکسین تقویت کننده 

کنم؟ ردیافت  دومی  کننده  تقویت  نوع  کدام 
 ارگ 12 ات 17 سال، سن دارید، شات ساخته شده توسط Pfizer را ردیافت می کنید. ارگ

  18 سال، یا بیشتر دارید، می توانید واکسین تقویت کنندۀ را هک توسط Pfizer یا Moderna ساخته شده است را انتخاب کنید. 
COVID-19 یا اولین واکسین تقویت کننده شما ساخته شده  شما مجبور نیستید واکسین تقویت کننده دوم توسط همان رشکتی هک واکسین اهی معمولی 

است، ردیافت کنید. ره دویش خوب کار میکند.

کنم؟ ردیافت  دوم  کننده  تقویت  واکسین  توانم  می  کجا  از 
COVID-19 رد زندیکی خود ردیافت کنید: کان اهیی هک می توانید واکسین تقویت کننده  ربای پیدا رکدن م

855-MD-GoVAX (855-634- :تماس بگیرید یا از کسی بخواهید هک ربای شما تماس بگیرد GoVax با رمزک پشتیبانی • .covidvax.maryland.govرماجعه کنید هب•
.(6829

دارید! نگه  مصؤن  را  خود  اجتماع  و  خانواده  1خود، 

این رپوژه ات حدی توسط کمک مالی شماره CFDA 93.630 از رطف ایاالت متحده پشتیبانی شده بود. اداره زندگی اجتماعی، وزارت صحت و خدمات انسانی، واشنگتن، دی سی. 20201. از اعطا کنندگان کمک مالی هک رپوژه اهیی را با حمایت دولتی انجام می دهند تشویق می 
شود ات یافته اه و نتایج خود را آزاداهن بیان کنند. بنارباین، دیدگاه اه یا نظریات زلوماً اپلیسی رسمی ACL را بیان نمی کند.

covidvax.maryland.gov.
covidvax.maryland.gov.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 خطر ز�اد چه معنایی دارد؟
دارد شما نسبت بھ بقیھ شدیدتر بیمار شوید، در شفاخانھ بستری زیاد بودن خطر بدین معناست کھ احتمال بیشتری  

 .فوت کنید 19-شوید و حتی بخاطر ابتال بھ کووید
 

ی از ابتال به   استند؟ COVID-19چه کساین در معرض خطر ب�ش�ت
خود را  19-سایر بزرگساالنی کھ دزھای واکسین کووید .شدیدتر بیمار شوند 19-احتمال بیشتری دارد کھ از کووید بزرگساالن پیرتر 

 .بمیرند 19-احتمال بیشتری دارد در شفاخانھ بستری شوند یا از ابتال بھ کوویداند تزریق نکرده

 
ی دارد که از کوو�دافرادی که این عارضه  : شد�دتر ب�مار شوند 19-های طیب را دارند احتمال ب�ش�ت

 سرطان •
 بیماری مزمن کلیوی •
 بیماری مزمن کبد •
 شش/بیماری مزمن ریھ •
ھای فراموشی یا سائر عارضھ •

 عصبی
 بیماری قند/دیابت •
 سندروم دان •

 ھای قلبیعارضھ •
 ھای روحیاختالل •
کاشت عضو یا  پیوند  •

 ھای بنیادی خونسلول
 اضافھ وزن یا چاقی •
 بارداری •
 ھای داسی شکلخونی سلولکم •
افرادی کھ  –افراد سیگاری  •

کشند یا در اکنون سیگار می
 کشیدندگذشتھ سیگار می

 -حملھ عصبی یا بیماری مغزى  •
 عروقى

مثل (اختالل سوءمصرف مواد  •
 الکول، مواد مخدر،

 )یا کوکائین
 سل •
 سیستم ایمنی ضعیف شده •

 
، �� قسم کار کنم؟  ا�ر مطئمن نباشم در خطر ز�ادی قرار دارم �ا خ�ی

 .از داکترتان سؤال کنید اگر مطمئن نیستید در خطر زیادی استید یا خیر، 
 

 ا�ر در خطر ز�ادی باشم، �� قسم کار کنم؟
ن   را تزر�ق کنند.  COVID-19�س�ار مهم است که همه دزهای وا�سنی

این  .شودتر میبسیار مھم 19-و اگر در معرض خطر زیادی قرار دارید، دریافت دزھای واکسین کووید
 .شودشامل تزریق دزھای تقویتی نیز می

�د:  ا�ط ز�ر ��عا با طب�ب خود تماس بگ�ی  در �ش
�
ن با�د حتما  همچننی

 .مبتال شوید 19-بھ کووید •
 .ایدبوده 19-نزدیک شخصی مبتال بھ کووید •

ن خودتان چه کارهایی بکن�د. دا��ت شما �  تواند به شما بگ��د برای هر چه ب�ش�ت سالم و ا�من نگهداشنت
 

بھ صاحبان امتیازی کھ  .پشتیبانی شده است 20201سی، .واشیگتن، دی، از اداره زندگی جمعی آمریکا، اداره بھداشت و خدمات انسانی، CFDA 93.630این پروژه بخشی ذریعھ شماره ھدیھ 
 .نیست ACLدر نتیجھ، نظرات یا عقاید لزوماً بیانگر پالیسی رسمی  .ھا و نتایج خود را آزادانھ بیان کنندشود، یافتھکنند، توصیھ میحمایت دولتی دولت اجرا میھا را با پروژه

 

COVID-19 FYI: تان را ایمن نگھ داریدتان و جامعھخودتان، خانواده ھای صحی دارای خطر زیادعارضھ! 

 دھدقرار می خطر زیادشرایط بھداشتی کھ مردم را در معرض 
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ن کوو�دساله � 11تا  5آ�ا اطفال   را تزر�ق کنند؟ 19-توانند دزهای وا�سنی
 .را تزریق کنند Pfizerتولید  19-توانند دزھای واکسین کوویدسالھ می 11تا  5اطفال  .بلھ

 
ن مشابه وا�سیین است که نوجوانان و بزرگساالن  تزر�ق آ�ا این وا�سنی

 شود؟�
سالھ بسیار شبیھ دزھای  11-5برای اطفال  19-دزھای واکسین کووید.  کمتر است) مقدار دوا(بلھ، اما دز 

 .توانند دو دز را با فاصلھ سھ ھفتھ دریافت کننداطفال می .سالھ، نوجوانان و بزرگساالن است 12واکسین افراد 
 

ن   استند؟برای اطفال ا�من  19های کوو�د آ�ا وا�سنی
اداره غذا و دارو  .کردندگیرانھ را رعایت میباید قوانین ایمنی سخت .سالھ آزمایش شده اند 11تا  5آنھا باالی ھزاران نفر  !بلھ

)FDA)تولید  19-، دزھای واکسین کوویدPfizer  کووید .سال تأیید کرده است 11تا  5را برای استفاده ضروری و عاجل اطفال-
 .شود، و بھ ھمین دلیل این مسئلھ عاجل و اضطراری تلقی شده استسرتاسر جھان منتشر می آسان و سریع در 19

 
ن کوو�د  تزر�ق کند؟ 19-آ�ا با�د فرزندم وا�سنی

ن کوو�د  را در�افت کند.  19-بله، مگر اینکه دا��ت فرزند شما بگ��د که او نبا�د دزهای وا�سنی
 19-است شدیداً بیمار شوند، بھ مراقبت شفاخانھ نیاز پیدا کنند و حتی از کوویداند ممکن اطفالی کھ دزھای خود را دریافت نکرده

را بھ آسانی بھ سائر اطفال و بزرگساالن منتقل کنند، و حتی ممکن است خودتان ندانید کھ فرزندتان  19-توانند کوویدآنھا می .بمیرند
 .این بیماری را دارد

 اند: مبتال شدە 19-م�لیون طفل در آم��کا به کوو�د 6ب�ش از 
 .ھا ھزار نفر از آنھا در شفاخانھ بستری شده اندده •
قسم  100تقریباً  .ھا، ماھھا یا بیشتر دوام داشتھ استتقریباً نیمی از آنھا مشکالتی دارند کھ ھفتھ •

 .در اطفال شناسایی شده است 19-مشکل بھداشتی دوام دار مربوط بھ کووید
 .اندمرده 19-ھ کوویدطفل بخاطر ابتال ب 500بیش از  •

 
، روشی ایمن برای محافظت از فرزندتان، خانواده تان و 19-دریافت دزھای واکسین کووید

 !پس، ھر چھ سریعتر واکسین تزریق کنید .است 19-دیگران در برابر بیماری کووید

 سالھ 11-5سن  برای اطفال 19-ھای کوویدواکسین
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 آ�ا اثرات جانیب وجود دارد؟
سالھ برخی از اثرات جانبی دزھای واکسین را تجربھ  11-5احتمال دارد اطفال 

دھد کھ بدن آنھا در حال این عالمت معمولی و طبیعی است و نشان می .کنند
برخی اطفال ممکن است اصال  .باشدمی 19-ایجاد محافظت در برابر کووید

 .ھیچ یک از اثرات جانبی را تجربھ نکنند
 .اثرات جانبی معموالً خفیف ھستند و مدت زیادی دوام ندارند

زرق واکسین /فرزند شما ممکن است کمی درد، سرخی، و ورم در ناحیھ دریافت
ماھیچھ و /دچار خستگی، سردرد، درد عضلھھمچنین ممکن است  .داشتھ باشد

 .مفاصل، تب تخفیف و لرزش شود
عضلھ قلب در نوجوانان و /مواد بسیار کمی گزارش شده کھ دزھا بر ماھیچھ

اند، اثر داشتھ را دریافت کرده 19-بزرگساالن جوانی کھ دزھای واکسین کووید
 و) عضلھ قلب التھاب( myocarditisھا بھ این عارضھ .است

pericarditis )ھا میلیون نفر دزھای ده .گویندمی )التھاب برون شامھ قلب
نفر این  1000اند و کمتر از را در آمریکا تزریق کرده 19-واکسین کووید

 .اندمشکل را داشتھ
 .انداکثر آنھا نیز پسران نوجوان و مردان جوان بوده

 .آنھا استندبسیار بیشتر از خطرات  19-مزایای دزھای واکسین کووید
 

ن کوو�د همزمان با دزهای د�گر ا�من  19-در�افت دز وا�سنی
 است؟

 .ھمزمان با دزھای دیگر ایمن است 19-دریافت دزھای واکسین کووید .بلھ
 شوداین شامل تزریق واکسین آنفلوانزا می

 
ن کجا � توانم در م��لند دز وا�سنی

 در�افت کنم؟
را برای  19-واکسین کوویدتوانید دزھای شما می
 ھا،سالھ در دواخانھ 11-5اطفال 

ھای مراقبت مطب داکترھا، کلینیک/دفتر
ھای ھای داخل مکتب و ادارهاضطراری، کلینیک/عاجل

 .بھداشت محلی سرتاسر مریلند دریافت کنید
 19-تان کھ بتوانید دزھای واکسین کوویدبرای پیدا کردن محلی در نزدیکی

 .بروید covidvax.maryland.gov: بھ دریافت کنید،
 

ن کوو�د   برای مکتب الزا� است؟ 19آ�ا تزر�ق وا�سنی
اجباری نیست اطفال برای رفتن و حضور در مکتب حتماً دزھای واکسین . خیر

 .را تزریق کرده باشند 19-کووید

اداره ، از اداره زندگی جمعی آمریکا، CFDA 93.630این پروژه بخشی ذریعھ شماره ھدیھ 
بھ صاحبان امتیازی کھ  .پشتیبانی شده است 20201سی، .بھداشت و خدمات انسانی، واشیگتن، دی

بیان ھا و نتایج خود را آزادانھ شود، یافتھکنند، توصیھ میحمایت دولتی دولت اجرا میھا را با پروژه
 .نیست ACLلزوماً بیانگر پالیسی رسمی در نتیجھ، نظرات یا عقاید  .کنند

 
برای در�افت راهنمایی و 

 اطالعات ب�ش�ت 

 : ن  کمک در دز وا�سنی
تماس بگیرید یا از  GoVaxبا مرکز پشتیبانی 

-855 :شخصی بخواھید بھ جای شما تماس بگیرد
MD-GoVAX (855-634-6829) 

برای کسب اطالعات ب�ش�ت �ا در�افت 
فرزند  19-ن��ت برای دزهای کوو�د

 خودتان: 
دوربین گوشی (زیر استفاده کنید  QRاز کد 

 خود را بھ سمت مربع کد بگیرید و
ھای روی صفحھ نمایش خودتان را طرزالعمل

: سایت، یا از ویب)رعایت و اجرا کنید
/https://covidlink.maryland.gov 

 .بازدید کنید
 
 
 
 
 
 
 

 جد�دت��ن اخبار: 

@GoVAXMaryland  را در توئیتر
 .دنبال کنید

ھای الکترونیکی با خبرنامھبرای دریافت 
دوربین (زیر ثبت نام کنید  QRاستفاده از کد 

 گوشی خود را بھ سمت مربع کد بگیرید و
ھای روی صفحھ را رعایت و اجرا طرزالعمل

: سایت، یا از ویب)کنید
 https://covidlink.maryland.gov/

/content/vaccine/govax بازدید کنید 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
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 وجود دارد؟ 19-آ�ا درماین برای کوو�د
نام آن دارای کلمات طبی است و درک آن بسیار سخت .  گویندمی" تک تاگی درمان پادتن"بھ آن  .وجود دارد 19-بلھ درمانی برای کووید

 .آن چیست و برای چھ افرادی مناسب استدھد معنای اطالعات زیر توضیح می .است
 

 �� قسم است؟ درمان پادتن
گ

 تک تا�
ھای تک تاگی، آنتی پادتن .کندیی برای مبارزه با آن بیماری تولید می"ھاپادتن/آنتی بادی"وقتی بیمار استید، بدن شما 

آنتی  .کنندھ افراد تزریق میآنھا را ذریعھ سوزن ب .اندھایی استند کھ در آزمایشگاه تولید شدهپادتن/بادی
آنھا کمک بیشتر  .کندھایی است کھ بدن شما تولید میپادتن/ھای تولیدشده در آزمایشگاه شبیھ آنتی بادیپادتن/بادی

شما مثبت شود، سریعا از داکتر خود  19-اگر آزمایش کووید .استند 19-مورد نیاز بدن شما برای مبارزه با کووید
 .تک تاگی برای شما مناسب است یا خیر تنبپرسید کھ درمان پاد

 

، دوایی برای کوو�د آ�ا درمان پادتن
گ

 باشد؟� 19-تک تا�
 .شوندمبتال می 19-بلکھ درمان مھم و مؤثری برای افرادی است کھ بھ کووید .نیست 19-خیر، دوای کووید
COVID-19. شود در شفاخانھ بستری نشویدکند و باعث میجلوگیری می 19-این درمان از شدیدا بیمارشدن بخاطر ابتال بھ کووید. 

 
ن کوو�د  را در�افت � ، درمان پادتن19-آ�ا بجای دزهای وا�سنی

گ
 کنم؟تک تا�

بسیار  19-دریافت دزھای واکسین برای محافظت از خودتان در برابر کووید .نیست 19-این درمان جایگزین دزھای واکسین کووید !خیر
 .مھم است

 
 اث��خش و مف�د است؟ درمان پادتنآ�ا 

گ
 تک تا�

ھای و افرادی کمتری بھ اتاق .شوندشدید بیمار می 19-تک تاگی، افراد کمتری با ابتال بھ کووید بعد از دریافت درمان پادتنمطالعات طبی بھ ما نشان داده کھ 
 .شوندروند یا در شفاخانھ بستری میاورژانس می

 
  آ�ا درمان پادتن

گ
  اثرات جانیب دارد؟تک تا�

اسھال، سرگیجھ، سردرد، خارش، : سائر اثرات جانبی احتمالی .ترین اثرات جانبی آن، تھوع و استفراغ استرایج .درباره این مسئلھ با داکتر خود صحبت کنید
 .حساس است/قند خون باال، سینھ پلھو و واکنش آلرژیک

 .کوفتگی، ورم و عفونت در محل دریافت سوزن داشتھ باشیدریزی، کبودی، ھمچنین ممکن است کمی درد، خون
 

 را در�افت کنم؟ توانم درمان پادتنچطور �
گ

 تک تا�
 برای شما مناسب است �ا خ�ی و سپس شما را برای درمان معر�ن خواهد کرد.  دا��ت شما به شما خواهد گفت که درمان پادتن

گ
در موارد ز�ر، ��عا  تک تا�

 صحبت کن�د: با دا��ت خود 
 شما مثبت شده، یا 19-آزمایش کووید •
 .ایدبوده 19-شوید کھ نزدیک شخصی مبتال بھ کوویدمتوجھ می •

 تک تاگی درمان پادتن :19-درمان کووید
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 را در�افت کند؟ تک توان درمان پادتنچه ک� �
گ

 تا�

 
توان برای تک تاگی را می درمان پادتن —شما مثبت شده   19-آزمایش کوویداگر  
 :سالھ و باالتری استفاده کرد، کھ 12افراد 

این شامل افرادی کھ  .دارید 19-آزمایش مثبت بھ این معناست کھ کووید .آنھا مثبت شده 19-آزمایش کووید •
 شود،اند نیز میرا تزریق کرده 19-واکسین کوویددزھای 

 روز یا کمتر دارند، 10را برای  19-عالئم خفیف تا متوسط از کووید •
 آنھا نیازی نیست در شفاخانھ بستری شوند، و 19-برای درمان کووید •
ید، ممکن است بسیار بیمار مبتال شو 19-زیاد بودن خطر بدین معناست کھ اگر بھ کووید .استند" در معرض خطر زیاد"در گروه  •

 .اگر مطمئن نیستید در خطر زیادی استید یا خیر، از داکترتان سؤال کنید .شوید، در شفاخانھ بستری شوید، و حتی فوت کنید
 :در شرایط زیر، در معرض خطر زیاد استید

 .نیازی نیست مشکالت صحی و سالمتی دیگری داشتھ باشید .سالھ یا بیشتر استید 65 °
عروقى، فشار خون زیاد، بیماری مزمن انسدادی  -بیماری قلبى : ھای صحی را داریدسالھ استید، و این عارضھ 64تا  55 °
 .ھای تنفسی دوام دار، یا سائر بیماری(COPD( ریھ

 رشدی، چاقی،-اختالل عصبی: ھای صحی را داریدسالھ و این عارضھ 17 -12 °
 .ھای تنفسی مزمنشکل، آسم یا سائر بیماریھای داسی خونی سلولبیماری قلبی، کم

ھای غذا دادن، ھای فناوری شامل لولھبرخی مثال .سالھ استید و برای یک عارضھ طبی بھ فناوری وابستھ استید 12-17 °
 .ھا استندسوند، و تراکستومی/کاتتر

 .ر را داریدھای جدی دوام دادر ھر سنی استید و دیابت، چاقی، بیماری کلیھ یا سائر عارضھ °
 .باردار استید °
گوید کھ اگر درمان را دریافت نکنید، در معرض خطر زیادی برای شدید بیمار شدن یا داکتر بھ شما می °

 .بستری شدن در شفاخانھ استید
 
 

 —شما مثبت شدە است  19-آزما�ش کوو�دا�ر 
 :دریافت کنید، اگرتک تاگی را  توانید درمان پادتنمی 19-برای پیشگیری از کووید

 اید،بوده 19-روز اخیر، نزدیک شخصی مبتال بھ کووید 4در  •
 یک عارضھ طبی جدی دارید، و •
 :حداقل یکی از این موارد درست است •

 .را دریافت نکرده اید 19-بدین معنا کھ ھمھ دزھای معمول واکسین کووید .کامل واکسینھ نیستید °
 .بھ خوبی مبارزه کند 19-تواند با کوویدکند بدن شما نمیفکر میکامل واکسینھ استید، اما داکتر شما  °
 ،ھا شامل آسایشگاهمثال .کنیدبا بسیاری افراد دیگر زندگی می °

 .شودمی) Potomacو  Hollyمراکز (ھای روانپزشکی، و مراکز ایالتی مسکونی شفاخانھ



  تک تاگی درمان پادتن :COVID-19 FYI 3 !تان را ایمن نگھ داریدتان و جامعھخودتان، خانواده

 
 
 

 
 

 �� قسم کار کنم؟ ا�ر دا��ت نداشته باشم،
ی معر�ن ش��د،  ا�ر دا��ت ندار�د �ا دوست دار�د برای درمان به دا��ت

 توان�د: �
 .در تماس شوید 1095-459-443بھ شمارۀ  FirstCallبا مرکز طبی  •

 .عصر باز استند 5صبح تا  8از دوشنبھ تا جمعھ، ساعت 
در تماس  6122-649-410تک تاگی بھ شمارۀ  با مرکز پادتن •

 .عصر باز استند 5صبح تا  8از دوشنبھ تا جمعھ، ساعت  .دشوی
: اینجا زمان تماس ویدیو را با داکتر ھماھنگ کنید •

, orwww.medstarhealth.org/services/telehealth/evisit 
: پری کنید تا شخصی با شما تماس بگیردخانھفورم موجود در این لینک را  •

.tinyurl.com/yc367h9t 
گوید، اگر این درمان برای شما مناسب باشد، برای دریافت آن بھ او بھ شما می

 .کنندتک تاگی را در مریلند ارائھ می دھھا محل درمان پادتن .کجا بروید

 
 آ�ا با�د ه��نه درمان

 کنم؟تک تاگی را پرداخت  پادتن
 مجبور ن�ست�د ه��نه ای برای این دوا پرداخت کن�د. 

بیمھ شما ممکن  .اما ممکن است برای تزریق آن ھزینھ دریافت شود
این مسئلھ را با کمپانی بیمھ خود  .ھا را پرداخت کنداست این ھزینھ

 .بررسی کنید

برای در�افت راهنمایی و 
 اطالعات ب�ش�ت 

 :  برای در�افت راهنمایی
تماس بگیرید یا از  GoVaxپشتیبانی با مرکز 

-855 :شخصی بخواھید بھ جای شما تماس بگیرد
MD-GoVAX (855-634-6829) 

دوربین گوشی (زیر استفاده کنید  QRاز کد 
 خود را بھ سمت مربع کد بگیرید و

 ھای روی صفحھ را رعایت و اجراطرزالعمل
: سایت، یا از ویب)کنید

 https://covidlink.maryland.gov/
content/faqs/#faqMA بازدید کنید 

 
 
 
 
 
 
 

 جد�دت��ن اخبار: 

@GoVAXMaryland  را در توئیتر
 .دنبال کنید

ھای الکترونیکی با برای دریافت خبرنامھ
دوربین (زیر ثبت نام کنید  QRاستفاده از کد 

 گوشی خود را بھ سمت مربع کد بگیرید و
ھای روی صفحھ را رعایت و اجرا طرزالعمل

: سایت، یا از ویب)کنید
 https://covidlink.maryland.gov/

/content/vaccine/govax بازدید کنید 
 

 

، از اداره زندگی جمعی CFDA 93.630این پروژه بخشی ذریعھ شماره ھدیھ 
پشتیبانی شده  20201سی، .آمریکا، اداره بھداشت و خدمات انسانی، واشیگتن، دی

کنند، توصیھ حمایت دولتی دولت اجرا میھا را با بھ صاحبان امتیازی کھ پروژه .است
لزوماً در نتیجھ، نظرات یا عقاید  .بیان کنندھا و نتایج خود را آزادانھ شود، یافتھمی

 .نیست ACLبیانگر پالیسی رسمی 

http://www.medstarhealth.org/services/telehealth/evisit
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/%23faqMA
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/%23faqMA
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


1 COVID-19 FYI: تان را ایمن نگھ داریدتان و جامعھخودتان، خانواده آزمایش!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مهم است؟ 19-چرا آزما�ش کوو�د
کند تا کمک می 19-آزمایش کردن بھ کنترول انتشار کووید

شما با انجام  .بتوانیم بھ زندگی معمول خودمان برگردیم
 .دارید یا خیر 19-یدشوید کووآزمایش متوجھ می

دارید یا خیر، تا بتوانید از خودتان  19-باید بدانید کووید
مراقبت کنید و از انتقال آن بھ سائر افراد جلوگیری 

 .کنید
 

 بدهد؟ 19-چه ک� با�د آزما�ش کوو�د
ا�ط ز�ر با�د آزما�ش بده�د:   در �ش

را  19-حتی اگر قبال دزھای واکسین کووید .را دارید 19-عالئم کووید •
عالئم، نشانھ این استند کھ ممکن است  .اید، باید آزمایش بدھیدتزریق کرده
شامل، تب، سرفھ و سختی تنفس  19-برخی از عالئم کووید .بیمار باشید

 :سایت لیست شده استھمھ عالئم در این ویب .باشدمی
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/#faq

 1 
دقیقھ یا  15بدین معنا کھ  .ایدبوده 19-نزدیک شخصی مبتال بھ کووید •

 .ایدمتری یا نزدیکتر او بوده 2بیشتر، در فاصلھ 
ھایی اید و در فعالیترا تزریق نکرده 19-ویدھنوز دزھای واکسین کو •

ھا شامل مسافرت و بودن مثال .ایداید کھ نزدیک سائر افراد بودهاشتراک کرده
 .شودھایی زیادی از مردم در فضای بستھ میبا گروه

 .دانید باید آزمایش بدھید یا خیر، از داکترتان سؤال کنیداگر نمی
 

 �� قسم است؟ 19-آزما�ش کوو�د
پنبھ /معموالً شامل وارد کردن سواب .کشدآزمایش زمان بسیار کمی طول می

پنبھ برای انجام /سپس، سواب .شودبھ داخلی بینی می) شکل qدارای نوک (
گویند سختی اکثر افراد می .شودبھ ازمایشگاه فرستاده می 19-آزمایش کووید

 .انجام آن کم است
معموالً،  .کنندروز دریافت می 2-1اکثر افراد نتیجھ آزمایش خود را در 

کھ ذریعھ پیام، ایمیل یا  .کنیدخودتان نحوه دریافت نتیجھ آزمایش را انتخاب می
 .تماس تلیفونی خواھد بود

 !خودتان و دیگران را ایمن نگھ دارید 19-آزمایش کووید

 19-توانم آزمایش کوویدچطور می
پیداکردن محل آزمایش در نزدیکی  بدھم؟

 خودتان
 محل 300بیش از 

 .در مریلند وجود دارند 19-برای دادن آزمایش کووید
برای  !ھایی در نزدیکی شما وجود دارندپس حتماً محل
 پیداکردن محل

 QRو آزمایش دادن از این کد 
 استفاده کنید

دوربین گوشی خود را بھ (
سمت مربع کد بگیرید و 

ھای روی صفحھ را طرزالعمل
 )رعایت و اجرا کنید

یا از این ویب سایت بازدید 
 :کنید

https://covidtest.ma
ryland.gov 

 
 آزمایش بالینی سیار

توانند از کلینیک سیاری درخواست ھا میسازمان
 .کنند برای انجام آزمایش بھ محل آنھا بروند

-MD-855با : برای درخواست از کلینیک سیار
GoVAX (855-634-6829 (تماس بگیرید 

 یا درخواستی را با استفاده از
دوربین (پر کنید  QRاین کد 

گوشی خود را بھ سمت مربع 
 ھایکد بگیرید و طرزالعمل

روی صفحھ نمایش خودتان 
، یا از )کنیدرا رعایت و اجرا 

: سایتویب
https://governor.m

aryland.gov/ 
govaxmobile/  بازدید

 .کنید

https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/%23faq1
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/%23faq1


2 COVID-19 FYI: تان را ایمن نگھ داریدتان و جامعھخودتان، خانواده آزمایش!  

 را پرداخت کنم؟ 19-با�د ه��نه آزما�ش کوو�دآ�ا 
خواھید آزمایش از مسئوالن محلی کھ می.  پرداخت کنید 19-معموالً مجبور نیستید ھزینھ ای برای آزمایش کووید

گیرند، از کمپانی بیمھ صحی خود اگر پول می .کنند یا خیربدھید سؤال کنید کھ ھزینھ ای برای آزمایش دریافت می
مریلند عضو ) مستمندان بیمھ بھداشت( Medicaidاگر در  .ھزینھ آن را پرداخت خواھند کرد یا خیر سؤال کنید

 .ھستید، ھزینھ آزمایش را پرداخت خواھد کرد
 

 بدهم؟ 19-توانم در خانه آزما�ش کوو�دآ�ا �
دقیقھ دریافت خواھید  15نتیجھ را در .  توانید در خانھ انجام دھیدرا می 19-ھای کوویدبلھ، برخی از آزمایش

ھزینھ  .ھا دریافت کنیدھا و برخی فروشگاهھا را از دواخانھتوانید بدون نسخھ داکتر، این آزمایششما می .کرد
دھند کھ ھای آزمایش رایگان میادارات بھداشتی گاھی جعبھ .یا بیشتر برای دو آزمایش است$ 20آنھا معموالً 

 .از اداره بھداشتی کانتی خودتان سؤال کنید .فاده کنیدتوانید در خانھ از آنھا استمی
 

 من مثبت شود، �� قسم کار کنم؟ 19-ا�ر نت�جه آزما�ش کوو�د
 با�د:  دار�د.  19-ا�ر نت�جه آزما�ش شما مثبت شدە، به این معناست که کوو�د

 .بھ داکتر خود خبر دھید و وقتی بیمار ھستید، تماس خود را با او حفظ کنید •
 .روز در خانھ و دور از سائر افراد بمانید 10حداقل  •
-اند، کوویدممکن است بخاطر اینکھ نزدیک شما بوده .اید، خبر بدھیدبھ افرادی کھ با آنھا تماس نزدیک داشتھ •

بودن از سائر باید بھ آنھا خبر دھید تا بتوانید مراحل و اقدامات مھمی مثل آزمایش دادن و دور  .گرفتھ باشند 19
 .افراد را انجام دھند

 
 
 

 برای در�افت راهنمایی و اطالعات ب�ش�ت 
 

 :  راهنما و اطالعات ب�ش�ت

Y 855 :تماس بگیرید-MD-GoVAX (855-634-
6829) 

 استفاده کنید QRاز این کد 
دوربین گوشی خود را بھ سمت مربع کد (

ھای روی صفحھ را بگیرید و طرزالعمل
 ).و اجرا کنید رعایت

: سایتیا از ویب
/testing https://covidlink.maryland.gov/content/ 

 بازدید کنید

 جد�دت��ن اخبار: 

ھای الکترونیکی از این کد نام در خبرنامھبرای ثبت
QR  دوربین گوشی خود را بھ سمت (استفاده کنید

ھای روی صفحھ را مربع کد بگیرید و طرزالعمل
سایت بازدید یا از این ویب) رعایت و اجرا کنید

 :کنید
https://covidlink.maryland.gov/c

/vaccine/govax ontent/ 

@GoVAXMaryland  را در توئیتر دنبال
 .کنید

 
 

بھ صاحبان امتیازی کھ  .پشتیبانی شده است 20201سی، .زندگی جمعی آمریکا، اداره بھداشت و خدمات انسانی، واشیگتن، دی، از اداره CFDA 93.630این پروژه بخشی ذریعھ شماره ھدیھ 
 .نیست ACLدر نتیجھ، نظرات یا عقاید لزوماً بیانگر پالیسی رسمی  .ھا و نتایج خود را آزادانھ بیان کنندشود، یافتھکنند، توصیھ میحمایت دولتی دولت اجرا میھا را با پروژه

https://covidlink.maryland.gov/content/testing/
https://covidlink.maryland.gov/content/testing/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
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