نحوه کارکرد واکسین های کووید19-

 031121انگلیسی

واکسین های کووید 19-شما را از مصاب شدن به مرض محافظت مینمایند
کارشناسان صحی محلی ،منطقوی و ملی دریافت واکسین را در مقابل
کووید 19-توصیه مینمایند .در حال حاضر 2 ،نوع واکسین از طرف ایاالت متحده برای
بالغین تصویب گردیده است :فایزر ( )Pfizerو مدرنا ( .)Modernaهردوی این واکسین ها
بخاطر مؤثریت بیشتر به  2دوز نیاز دارند 95%.از کسانیکه  2دوز را دریافت مینمایند
از مصاب شدن به کووید 19-محفوظ میباشند.
دریافت بیشتر از یک واکسین بخاطر مقابله با عین ویروس عادی میباشد .هریک از این
واکسین ها محفوظ و مؤثر ثابت شده اند.
کارشناسان طبی تا هنوز در حال یادگیری هستند که واکسین های مذکور شما را برای
چه مدتی محفوظ نگهداشته و اینکه شما را از پخش نمودن کووید 19-دور نگهداری می
کند یا خیر .محافظت در مقابل ویروس برای همه با تطبیق واکسین به زمان بیشتر نیاز
دارد .به شستن دستها ادامه داده ،ماسک بپوشید ،فاصله را مراعات نمائید ،و
اجتماعات را کوچک و مختصر برگزار نمائید ،حتی بعد از دریافت واکسین.
واکسین های مذکور چه کار را انجام میدهند
•واکسین های مذکور بدن شما را آموزش میدهد
که چطور باید ویروس کرونا را که باعث کووید19-
میگردد تشخص داده و با آن مقابله نمود.
•آنها دارای پیام رسان ( RNA (mRNAمیباشند.
• mRNAمانند یک دستورالعمل میباشد .که بدن شما را
می آموزاند که چطور یک پروتین بی ضرر را تولید نموده
که مشابه به پروتین ویروس کرونا باشد .بدن شما با
پروتین مذکور واکنش نشان داده و سلول ها و انتی
بادی های مقابله با مرض را که بتواند ویروس کرونا را
تشخص داده و با آن مقابله نمایند ایجاد میکنند.
•اگر بدن شما ویروس کرونا را در آینده مشاهده
نمایند ،آماده محافظت شما می باشند.
واکسین های کووید 19-دارای چی میباشند؟
واکسین های فایزر و مدرنا دارای  mRNAو ترکیباتی میباشند تا به
کارکرد  mRNAدر بدن شما کمک نمایند :چربی ،پتاسیم ،ترکیبات
ارگانیک جهت محافظت  mRNAاز بروز بیشتر اسید ،نمک ،و
شکر.
واکسین های مذکور دارای محصوالت خوک ،تخم ،شیرابه ،یا مواد
کیمیاوی بخاطر نگهداری واکسین نمی باشند.

واکسین های مذکور چه کار را انجام نمی دهند
•آنهادارای ویروس کرونا نبوده و باعث کووید 19-برای
شما نمی شوند.
•آنها DNAیا مواد ژنتیکی شما را تغییرنمی دهند.آنها داخل
هسته سلول های شما – محلی که  DNAدر آن زندگی
میکنند نمی شوند.

کی ها میتوانند ازین واکسین ها استفاده نمایند؟
•اشخاص بالغ  16سال و بیشتر (فایزر)
•اشخاص بالغ  18سال و بیشتر (مدرنا)
•درصورتیکه مشکالت ذیل را داشته باشید با داکتر
خود یا کلینیک صحبت نمائید:

•درصورتیکه حامله باشید یا مادر شیرده باشید ،یا
•درصورتیکه حساسیت های جدی داشته باشید

ساینس دانان روی یک واکسین برای کودکان و اطفال زیر
 16سال کار میکنند.
عوارض جانبی
بسیاری از مردم بعد از دریافت واکسین عوارض جانبی معتدل را تجربه مینمایند .این عالمتیست
که بدن شما کاری را انجام میدهد که باید انجام دهد :ایجاد محافظت در مقابل مرض.
•عوارض جانبی معمول شامل درد یا سرخی در محل واکسین شده ،سردردی ،خستگی ،و/یا تب پائین (کمتر از )100.4
میباشد .عالیم مذکور بعد از دریافت دوز دوم خیلی عام میباشند.

•عالیم مذکور معموال ً در جریان چند روز بخودی خود ناپدید میشوند .درصورتیکه ناپدید نشوند ،با داکتر یا کلینیک به
تماس شوید.

عالیم مذکور خیلی کمیاب میباشند ،ولی بعضی از مردم واکنش حساسیت خیلی شدید را تجربه نموده اند .تمام مردم کمک طبی را
فورا ً دریافت نموده اند.
•هرکسی که این واکسین ها را دریافت مینمایند باید برای مدت حد اقل  15دقیقه بعد از دریافت آن منتظر باشند ،تا
کارمندان صحی در صورت بروز واکنش بتوانند کمک نمایند.

•درصورتیکه در گذشته واکنش حساسیتی شدید را تجربه نموده باشید ،با داکتر خود یا کلینیک صحبت کنید.
درصورتیکه سوال یا احساسات مختلط داشته باشید حمایت موجود میباشد

شما در مورد اینکه این واکسین ها بودن دوباره با کسانی را که متوجه آنها میباشیم ممکن میسازد ،میتوانید امیدوار باشید .ممکن
احساس نگرانی کنید .اگر شما یک شخص با رنگ جلد متفاوت باشید ،ممکن درباره اعتماد به واکسین ها از یک سیستم طبی که در
گذشته اعتماد شما را صدمه زده است تشویش نمائید .تبعیض نژادی طبی در گذشته و حاضر واقعی میباشد .تشویش ها نیز قابل
درک میباشند .درباره دریافت حمایت بیشتر بدانید:

•با داکتر خود یا کلینیک صحبت کنید .درصورتیکه داکتر نداشته باشید ،با شماره  2-1-1یا کلینیک های مراقبت
ابتدائیه شهرک موتلنوما به تماس شویدmultco.us/health/primary-care-clinics | 503-988-5558 :

•درصورتیکه از نظر عاطفی یا روانی مورد تبعیض نژادی قرار گرفتید با مرکز حمایت مساویانه نژادی ملی اوریگن به
تماس شویدlinesforlife.org/racial-equity-support-line :
•برای خط کمکی حمایت عاطفی و مراجع با شماره محفوظ  +قوی ملی اوریگن به تماس شوید .نیاز نیست تا در
بحران بسر ببرید1-800-923-HELP (4357) | linesforlife.org/obhsl .
•برایمعلومات بیشتر از وبسایت  multco.us/covid-vaccineبازدید نمائید.

بخاطر به روز رسانی بیشتر از  MULTCO.US/COVID19بازدید نماید

