ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد درﺑﺎره واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐووﯾد ۱۹-ﺑداﻧﯾد
اﯾﻣﻧﯽ واﮐﺳنھﺎی ﮐووﯾد ۱۹-اوﻟوﯾت اﺻﻠﯽ اﺳت .ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت ﮐﮫ واﮐﺳن ﮐووﯾد۱۹-
اﯾﻣن و ﻣوﺛر اﺳت.
در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،اﻗداﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻣن و ﻣوﺛر ﺑودن واﮐﺳنھﺎ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .در طﯽ اﯾن ﻣراﺣل ،داوطﻠﺑﺎﻧﯽ از ﮔروهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻧژادی ،ﻗوﻣﯽ و ﺳﻧﯽ در ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺷرﮐت ﮐردﻧد ﺗﺎ از اﯾﻣن ﺑودن واﮐﺳن ﺑرای ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود .ﻗﺑل از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون،
اطﻼﻋﺎت و دادهھﺎی ﺣﺎﺻل از آزﻣﺎﯾشھﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل ﺗوﺳط داﻧﺷﻣﻧدان ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻋﻠم ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود.
ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری ) (CDCاﺑزار ﺟدﯾدی ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳرﯾﻊ ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺷﮑل اﯾﻣﻧﯽ ﺑﺎ واﮐﺳنھﺎی ﮐووﯾد ۱۹-اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت "V-safe" .ﯾﮏ
ﺑررﺳﯽﮐﻧﻧده ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺟدﯾد ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﻠﻔنھﺎی ھوﺷﻣﻧد اﺳت .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻧﮕﺎم درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﮐووﯾد ،۱۹-ﺑﮫ اﻓراد اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود.
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐووﯾد ۱۹-از ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧد .دو دوز از واﮐﺳن ﻻزم اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دو دوز از واﮐﺳن ﮐووﯾد ۱۹-ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در دﺳﺗرس اﺳت ﻧﯾﺎز دارﯾد ﺗﺎ از ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺣد ﻣﺣﺎﻓظت اﯾن واﮐﺳن در ﺑراﺑر اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی
ﺑرﺧوردار ﺷوﯾد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﯾزان ﻣﺣدودی از واﮐﺳن ﮐووﯾد ۱۹-در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده وﺟود دارد اﻣﺎ در ھﻔﺗﮫھﺎ و ﻣﺎهھﺎی آﯾﻧده ﻋرﺿﮫ آن اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ و زﯾﺎدی از واﮐﺳن در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد ،ھﻣﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻋﻠﯾﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺧواھﻧد ﺑود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن ﺑﮫ طور
ﮔﺳﺗرده در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧدﯾن ھزار اراﺋﮫ دھﻧده واﮐﺳن وﺟود ﺧواھد داﺷت.
ﭘ�ﺸﮕ�ی از ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-اﻋﻼم ﮐﺮد.
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ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ در ﭘرداﺧت ،وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﯾﺎ ﻧداﺷﺗن ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺎﻧﻊ از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺷﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻧﻣﯽﺷود.
دوزھﺎی واﮐﺳن ﺑدون ھزﯾﻧﮫ و ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﯾﺎ داﺷﺗن و ﻧداﺷﺗن ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮫ اﻓراد اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود .اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻣﺟﺎز ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫ ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن ﺑﺎﺷﻧد .اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﯾن ھزﯾﻧﮫ را از ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﯾﻣﺎر درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧد.
ﺑﻌد از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐووﯾد ،۱۹-ﻣﻣﮑن اﺳت دﭼﺎر ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺷﺎﯾﻌﯽ ﺷوﯾد .ﻋوارض ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑدن ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل اﯾﺟﺎد ﻣﺣﺎﻓظت
اﺳت.
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧده اﺛرﮔذاری واﮐﺳن اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻼﺋم آﻧﻔوﻻﻧزا ﺑﺎﺷد و ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ در اﻧﺟﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی روزﻣره ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد طﯽ ﭼﻧد روز از ﺑﯾن ﺑروﻧد.
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ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪە ﻣﻮﺟﻮد�ﺖ وا�ﺴﻦ �ﺎ ﺑﺮای ی ن
بﮕ��ﺪ �ﺎ از وب ﺳﺎ�ﺖ آن د�ﺪن ﮐﻨ�ﺪ:
ﺗﻌﯿن وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ،بﺎ ادارە ﺑهﺪاﺷﺖ ﻣﺤ� ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ی
.https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#lhd
در ﺧ ب�ﻧﺎﻣﻪ وا�ﺴﻦ ا�ﺎﻟﺖ ﯾﻮﺗﺎ ﻋﻀﻮ ﺷ��ﺪ ﺗﺎ ا�ﻤ�ﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ دارای اﻃﻼﻋﺎت
ﭘ�ﺶ زﻣﯿﻨﻪ و آﺧ��ﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ ﻣکﺎن و زﻣﺎن در�ﺎﻓﺖ وا�ﺴﻦ را در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨ�ﺪ:
https://coronavirus.utah.gov/vacunas/#subscribe
ت
ﺑ�ﺸ� بﻪ آدرس ز�ﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪhttps://coronavirus.utah.gov/vaccine :
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
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