واکسین شدن در برابر
کووید19-

Vaccinate
WA

ﮔ� دﺷﻮار ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎن از ﻣﺒﺘﻼ
ﻣ�ﺎرزە �ﺎ ﺑ�ﻤﺎری ﻫﻤﻪ �
�
وا�ﺴ� دار�ﻢ .ﺑﺮای در�ﺎﻓﺖ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﺪن �ﻪ ﮐﻮو�ﺪ19-
�
وا�ﺴ�ﻨﺎﺳﯿﻮن �ﻪ اﯾﻦ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪvaccinelocator.doh.wa.gov :

واﮐﺳــﯾن ﺑدون ﮐدام ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺷــﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮔردد.
حکومت فدرال هزینه واکسین تان را به دوش دارد .از شام پول یا رصفیه درخواست نخواهد شد.
اگر فقط برای دریافت واکسین مراجعه کنید ،تأمین کننده شام نباید هزینه ای را برای مراجعه به دفرت از شام دریافت کند.

در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭼﻧد دوز دارﯾد ،ﺑﭘرﺳــﯾد.
در بعضی واکسین ها نیاز به دو دوز واکسین دارید که پس از سه تا چهار هفته تطبیق شود .متباقی فقط یک دوز دارند.

واﮐﺳــﯾن ھﺎ ﺑﯽ ﺧطر و ﻣؤﺛر اﻧد.
واکسین ها در وقایه از کووید 19-خیلی مؤثر اند .اداره غذا و دوا ) (FDAواکسین ها را برای استفاده حالت عاجل
تأیید منوده و هیچ نگرانی جدی ایمنی دریافت نکردند.

ﺗﻣﺎم اﻓراد  12ﺳــﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر از آن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد واﮐﺳــﯾن ﺷــوﻧد.
واکسین کووید 19-به متام افراد  12ساله یا باالتر از آن که در ایالت واشنگنت زندگی یا کار می کنند ،قابل
دسرتس است .افراد بین سنین  12تا  17ساله می توانند تنها واکسین  Pfizer-BioNTechرا تطبیق کنند .برای
گرفنت نوبت به وبسایت  VaccineLocator.doh.wa.govمراجعه منایید .شام همچنان می توانید به شامره 1-800-525-0127
متاس گرفته و کلید  #را فشار دهید .هنگام جواب دادن متاس تان ،در صورتیکه خدمات ترجمه می خواهید ،زبان تان را بگویید.

اﺣﺳــﺎس ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺧواھﯾد ﮐرد.
مانند واکسین های عادی دیگر ،پس از واکسین شدن به درد بازو ،تب ،رسدردی یا خستگی و کسالت مبتال خواهید شد.
این ها عالمت فعالیت واکسین اند.

ﻣﺻؤون ﺑﻣﺎﻧﯾد.
پس از گرفنت واکسین ،ماسک تان را پوشیده ،فاصله شش فوت )دو مرت( را مراعات منوده و جامعت های تان را کوچک کنید.

پرسشی دارید؟ به آدرس  www.CovidVaccineWA.orgمراجعه کنید.

