
 
 
 

 19-واکسن وقایھ از کووید
 

)، مریضی خطرناکی است کھ ھمھ کشورھا را گرفتار نموده 19-دانید، کروناوایرس (معروف بھ کوویدقسمی کھ می
نفر در اثر ابتال  1,800اند و تقریباً شده 19-نفر مبتال بھ کووید 85,000، بیش از RHODE ISLANDاست. اینجا در 

 اند.باختھجان  19-بھ کووید
 

 انکشاف یافتھ و کار توزیع واکسن آغاز شده است. 19-ھایی برای محافظت از مردم در مقابل کوویدواکسن
 

سازد. یعنی در مورد شخص واکسن محصولی است کھ بدن را برای ایجاد مصونیت در مقابل مریضی آماده می
 شود.مریضی باعث دچار شدن شخص بھ مریضی نمی کنندهٴ واکسن، قرار گرفتن در معرض عوامل ایجاد کنندهدریافت

 
واکسیناسیون یک موضوع مھمی است؛ چون ضمن محافظت از شخص گیرندهٴ واکسن، بھ وقایھ از انتقال مریضی بھ 

 کند.ھا و دیگر اعضای جامعھ، کمک میدیگران، بطورمثال اقارب، ھمسایگان، ھمصنفی
 

مصرف در ایاالت متحده، این واکسن تحت آزمایشات سختگیرانھ قرار گرفتھ  برای 19-در پروسھ تایید واکسن جدید کووید
 شود.حاوی وایرس زنده نیست و باعث مریض شدن شخص گیرندهٴ واکسن نمی 19-است. واکسن کووید

 
مصونیت ای ھستند. واکسن نخست باعث ایجاد مرحلھ-شوند، دوکھ در ایاالت متحده مصرف می 19-ھای کوویدواکسن

 شود ولی ھمھ اشخاص چند ھفتھ بعد باید واکسن دوم را دریافت نمایند تا حداکثر مصونیت در آنھا ایجاد شود.می
 

توان بھ زخم شدن،  شده میشوند. از عوارض جانبی راپوربیشتر اشخاص بعد از دریافت واکسن دچار کدام مشکل خاصی نمی
ق اشاره نمود. این عالیم معموالً بطور اتومات ظرف یک ھفتھ برطرف سرخ شدن یا ایجاد احساس گرمی در محل تزری

ای از عملکرد صحیح  اند. این عوارض جانبی نشانھشود. بعضی اشخاص بعد از دریافت واکسن دچار سردردی یا تب شدهمی
 سیستم دفاعی بدن است؛ یعنی سیستم دفاعی صحیح و در حال ایجاد مصونیت در مقابل مریضی است.

 
گیرد. البتھ، شود، رایگان در اختیار ھمھ قرار میپردازان ایاالت متحده خریداری میھایی کھ با دالر مالیاتکسنوا

کنندگان واکسن ممکن است این الزحمھ دریافت نمایند. عرضھ کنندگان واکسن ممکن است برای تزریق واکسن حقعرضھ 
ریض، یا در مورد مریضان فاقد بیمھ، از طریق «صندوق جبران الزحمھ را از طریق کمپنی بیمھ عمومی یا خصوصی محق

 کنندگان اداره منابع و خدمات صحی» دریافت نمایند.خسارت عرضھ 
 

بندی گیرندگان واکسن و طرز توزیع واکسن دارد. مامورین خدمات صحی و ھر ایالت پروگرام خاصی برای اولویت
ھای طرزالعمل Rhode Islandضمن این توزیع ابتدایی، ایالت  سالمندان در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.

مشروح را در روزھای آینده صادر خواھد نمود. برای کسب معلومات بیشتر بھ این آدرس مراجعھ نمایید: 
.www.C19vaccineRI.org 
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