
 چیست واکسن دریافت مزایای

 دریافت متنظر  کھ حالی  در. ھستیم مان مردم برای COVID-19 واکسن تامین انتظار در کشور سراسر  و  Fairfax County در  ما
 بھ واکسن تزریق کھ دانیممی ما ھستیم،  بااولویت ھایی گروه و دریافتی دوزھای  تعداد واکسن، اولین رسیدن زمان  درباره تربیش اطالعات

 . دارد مزایایی تامین  محض

 .کندمی کمک COVID-19 بھ شما  ابتالی عدم بھ  COVID-19 واکسیناسیون

 بیوتیکآنتی  تولید بھ آنھا بدن  تحریک طریق  از  را اندکرده تزریق واکسن  کھ افرادی COVID-19 یمنا و  اثربخش واکسن  یک •
 .کندمی کمک بودن، معرض در صورت در ویروس  با  جنگ در شما بھ کھ  کندمی محافظت ایماده یعنی

 دانیم،می ھا بیماری سایر  واکسن  درباره آنچھ ھر و   COVID-19 واکسن آزمایشی تزریق از  حاصل اولیھ اطالعات طبق •
 .شوید COVID-19 بھ مبتال اگر  حتی کند کمک شدید بیماری بھ ابتال در  شما بھ تواندمی نیز COVID-19 واکسن دریافت

  Food and Drug( دارو  و غذا  اداره. شودمی ارزیابی دقت بھ کلینکی ھایآزمایش در COVID-19 واکسن  •
Administration, FDA (تایید را واکسن یک صورتی در  فقط  و کرده بررسی  را ھا آزمایش این  از حاصل اتاطالع دقت بھ 

 .باشد ایمن و  موثر COVID-19 از جلوگیری  در کھ کندمی تصدیق و
 متخصصین  اما. کندمی محافظت آن مقابل در COVID-19 بھ ابتال از بعد کھ کندمی تولید بادیآنتی انسان آن، بر  عالوه •

 مزایای از تربیش بسیار COVID-19 از  ناشی مرگ و شدید بیماری خطر و کشدمی طول مدت چھ محافظت دانندنمی
 .کندمی کمک بیماری بھ ابتال بدون شما  از  محافظت بھ  COVID-19 واکسیناسیون. است طبیعی مصونیت

 .کندمی کمک نیز جامعھ  و شما عزیزان از محافظت بھ  COVID-19 واکسیناسیون

 نیز ھستند COVID-19 شدید بیماری خطر معرض  در کھ  افرادی مثل شما اطراف افراد از  است ممکن واکسن دریافت •
 .کرد نخواھید منتقل دیگران  بھ را  COVID-19 نشوید،  مبتال شما  اگر . کند محافظت

 است COVID-19 بھ مبتال کھ کسی و  کندمی ایجاد» جمعی مصونیت« این  شوند، واکسینھ جامعھ افراد از  کافی تعداد اگر •
 COVID-19 بھ نسبت جمعی  مصونیت حصول  برای دانشمندان. اندشده محافظت اطراف افراد زیرا  کندنمی منتشر  را  عفونت
 .شوند محافظت نفر 7 و  6 بین باید نفر  10 ھر  از کھ اندزده تخمین

. یافت نخواھیم دست محافظت از سطح این  بھ ماه چند تا ما بود، خواھد  محدود شد، خواھد تامین کھ واکسنی میزان کھ جا آن  از •
 رعایت ماسک،  زدن دست، شستن: دھند ادامھ تدابیر رعایت بھ ویروس، انتشار کاھش برای افراد کھ است مھم رو، این  از

 . بیماری صورت در دیگران  از دور و  خانھ در ماندن و  اجتماعی فاصلھ

 است گیریھمھ توقف بھ کمک برای مھم ابزار یک COVID-19 واکسیناسیون

 این اما کند، می کمک  دیگران بھ آن انتشار یا ویروس  معرض در  بودن  امکان کاھش  بھ اجتماعی فاصلھ رعایت و ماسک زدن •
 برابر در دفاع بھترین دیگران  و خود از  محافظت  در CDC ھایتوصیھ رعایت و واکسن  دریافت ترکیب. نیست کافی تدابیر

COVID-19 است. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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