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ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﮐﺳﯾن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن و ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
ﻣﺟوز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری از واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣرض وﯾروس ﮐروﻧﺎ ۲۰۱۹
)ﮐووﯾد (۱۹-در اﻓراد  ۱۸ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر از آن
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮔزﯾﻧﮫ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣرض وﯾروس ﮐروﻧﺎ ) ۲۰۱۹ﮐووﯾد (۱۹-ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﺎرس-ﺳﯽ او وی ۲-اﺳت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﺷود .اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﮐﺳﯾن ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در درک ﺧطرات و
ﻣزاﯾﺎی واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺷﻣﺎ اﯾن واﮐﺳﯾن را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد ﭼون ﻓﻌﻼً ﭘﺎﻧدﯾﻣﯽ ﮐووﯾد۱۹-وﺟود
دارد.
واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﯾﮏ واﮐﺳﯾن اﺳت و ﻣﻣﮑن ﺑﺎﻋث ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﮔردد.
اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﮐﮫ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت در ﻣورد واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ اﺳت ﺑﺧواﻧﯾد .اﮔر ﺳواﻟﯽ دارﯾد ﺑﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧده
واﮐﺳﯾن ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣﺎﺋﯾد.
واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﻣﺟوز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری را از اف دی ای ﺑدﺳت آورده اﺳت ﺗﺎ ﻣوارد ذﯾل را ﻓراھم ﮐﻧد:
• ﺳﻠﺳﻠﮫ اوﻟﯾﮫ دو دوز ﺑرای اﻓراد دارای ﺳن  ۱۸ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر از آن
• دوز ﺳوم اوﻟﯾﮫ ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺳن ﺷﺎن  ۱۸و ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﺷد و اﻓردﯾﮑﮫ ﺑﺧﺎطر داﺷﺗن اﻧواع ﻣﺷﺧص ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ
ﺿﻌﯾف ﺑدن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده اﻧد؛ و
ً
• ﯾﮏ دوز ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده واﺣد ﺑرای اﻓراد ذﯾل ﮐﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ دوزھﺎی اوﻟﯾﮫ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ را ﻗﺑﻼ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد:
○ اﻓراد  ۶۵ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎﻻﺗر از آن
○ اﻓراد  ۱۸اﻟﯽ  ۶۴ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺷدﯾد ﻗررار دارﻧد
○ اﻓراد  ۱۸اﻟﯽ  ۶۴ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﮑرر از طرﯾﻖ ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻣﺣل ﺷﻐل ﺷﺎن در ﻣﻌرض ﺳﺎرس-ﮐووی ۲-ﻗرار
دارﻧد
•

ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ دوز ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده واﺣد ﺑرای اﻓراد واﺟد ﺷراﯾط ﮐﮫ واﮐﺳﯾن اوﻟﯾﮫ را ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ واﮐﺳﯾن ﻣﺟﺎز ﻣﺗﻔﺎوت
ﮐووﯾد ۱۹-را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد.

واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد 19-ﻣدرﻧﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﮫ اﻓراد را ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﮑﻧد.
اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻣﮑن ﺗﺎزه و ﯾﺎ ﺑﮫ روز ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺗﺎزه ﺗرﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻟطﻔﺎ از اﯾن وﯾﺑﺳﺎﯾت دﯾدار ﻧﻣﺎﺋﯾد.
www.modernatx.com/covid19vaccine-eua
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از درﯾﺎﻓت اﯾن واﮐﺳﯾن ﺑداﻧﯾد
ﮐووﯾد ۱۹-ﭼﯾﺳت؟
ﻣرض ﮐووﯾد ۱۹-ﺗوﺳط ﯾﮏ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﺎرس-ﺳﯽ او وی ۲-ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻓرد
دﯾﮕری ﮐﮫ اﯾن وﯾروس را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺑﺗﻼ ﺷوﯾد .اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻋﻣدﺗﺎ ً ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﺎﯾر
اﻋﺿﺎی ﺑدن را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار دھد .اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-طﯾف ﮔﺳﺗرده ای از ﻋﻼﺋم را ﮔزارش ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻋﻼﺋم
ﺧﻔﯾف ﺗﺎ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺷدﯾد .ﻋﻼﺋم ﻣﻣﮑن اﺳت  ۲ﺗﺎ  ۱۴روز ﭘس از ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض وﯾروس ظﺎھر ﺷوﻧد .ﻋﻼﺋم
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل ﺑﺎﺷﻧد :ﺗب ﯾﺎ ﻟرزه؛ ﺳرﻓﮫ ﮐردن؛ ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس؛ ﺧﺳﺗﮕﯽ؛ درد ﻋﺿﻼت ﯾﺎ ﺑدن؛ ﺳردرد؛ از دﺳت
دادن ﺣس ذاﯾﻘﮫ و ﯾﺎ ﺑوﯾﺎﯾﯽ؛ ﮔﻠو درد؛ اﺣﺗﻘﺎن ﯾﺎ آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ؛ ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ﯾﺎ اﺳﺗﻔراغ؛ اﺳﮭﺎل.
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واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﭼﯾﺳت؟
واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﯾﮏ واﮐﺳﯾن اﺳت و ﻣﻣﮑن ﺑﺎﻋث ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﮔردد.
اف دی ای ﺟواز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری اﺳﺗﻔﺎده از واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ را ﺑﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﮐووﯾد ۱۹-ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ
ﺳن ﺷﺎن  ۱۸ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر اﻧد ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت.
ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻣﺟوز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری ،در ﺑﺧش اﺧﯾر اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت "ﻣﺟوز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری
)ای ﯾو ای( ﭼﯾﺳت ؟" را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
ﻗﺑل از درﯾﺎﻓت واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ  ،ﭼﮫ ﻣواردی را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓراھم ﮐﻧﻧده واﮐﺳﯾن ﺗﺎن ذﮐر ﻧﻣﺎﺋﯾد؟
در ﻣورد ﺗﻣﺎم وﺿﻌﯾت ﺻﺣﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻓراھم ﮐﻧﻧده واﮐﺳﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدھﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣول اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ:

• ﺣﺳﺎﺳﯾت دارﯾد
• ﻣﺎﯾوﮐﺎرداﯾﺗس )اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﮫ ﻗﻠب( ﯾﺎ ﭘرﯾﮑﺎرداﯾﺗس )اﻟﺗﮭﺎب ﻗﺷر ﺑﯾروﻧﯽ ﻗﻠب( دارﯾد
• ﺗب دارﯾد
• اﺧﺗﻼل ﺧوﻧرﯾزی دارﯾد ﯾﺎ از دوای رﻗﯾﻖ ﮐﻧﻧده ﺧون اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
• دارای ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ ﺑدن ﺿﻌﯾف ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ در ﺣﺎل ﻣﺻرف دواھﺎی اﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺳﯾﺗﺳم دﻓﺎﻋﯽ ﺑدن ﺗﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯾﮕذارد
• ﺣﺎﻣﻠﮫ اﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺗﺻﻣﯾم دارﯾد ﮐﮫ ﺣﻣل ﺑﮕﯾرﯾد
• طﻔل ﺷﯾرﺧور دارﯾد
• ﮐدام ﻧوع دﯾﮕر واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد
• در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ اﺛر ﺗزرﯾﻖ ﮐدام ﺳرﻧﺞ ﺑﯽ ھوش ﺷده اﯾد

ﮐﯽ ھﺎ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ را ﺑﮕﯾرﻧد؟
اف دی ای ﺟواز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری اﺳﺗﻔﺎده از واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ را ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺳن ﺷﺎن  ۱۸ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر اﻧد
ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت.
ﮐﯽ ھﺎ اﯾن واﮐﺳﯾن را ﻧﺑﺎﯾد زرق ﮐﻧﻧد؟
ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد واﮐﺳﯾن را زرق ﮐﻧﯾد درﺻورﺗﯾﮑﮫ:
• ﺑﻌد از ﺗطﺑﯾﻖ دوز ﻗﺑﻠﯽ اﯾن واﮐﺳﯾن ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺷدﯾدی ﺑﮫ آن ﻧﺷﺎن داده اﯾد
• ﺑﮫ ﮐدام ﯾﮑﯽ از اﺟزای اﯾن واﮐﺳﯾن ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺷدﯾدی ﻧﺷﺎن داده اﯾد
اﺟزای ﺷﺎﻣل در اﯾن واﮐﺳﯾن ﭼﯽ اﻧد؟
واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﺷﺎﻣل اﺟزای ذﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷد :اﺳﯾد رﯾﺑوﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﭘﯾﺎم رﺳﺎن )ام آر ان ای(  ،ﭼرﺑﯽ )اس ام  ،۱۰۲ﭘﻠﯽ
اﺗﯾﻠن ﮔﻠﯾﮑول ]ﭘﯽ ای ﺟﯽ[  ۲۰۰۰دﯾﻣﯾرﯾﺳﺗوﺋﯾل ﮔﻠﯾﺳرول ]دی ام ﺟﯽ[ ،ﮐﻠﺳﺗرول ،و  -۱،۲دﺳﺗرول-س ن-ﮔﻼﯾﺳﯾرو-۳-
ﻓﺳﻔوﮐوﻟﯾن]دی ﺳﯽ ﭘﯽ ﺳﯽ[( ﺗروﻣﺗﺎﻣﯾن ،ﺗروﻣﺗﺎﻣﯾن ھﯾدروﮐﻠراﯾد ،اﺳﯾد اﺳﺗﯾﮏ ،ﺗرای ھﯾدرات اﺳﺗﺎت ﺳدﯾم و ﺳﮑروز.
واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯾﺷود؟
واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﺳرﻧﺞ در ﻋﺿﻠﮫ ﺗطﺑﯾﻖ ﺧواھد ﺷد.
ﺳﻠﺳﻠﮫ اوﻟﯾﮫ :واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ دو دوز ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯾﺷود ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﻣﺎه .ﯾﮏ دوز ﺳوم ﺳﻠﺳﻠﮫ
اﺑﺗداﯾﯽ ﺣد اﻗل ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد از ﺗطﺑﯾﻖ دوز دوﻣﯽ ﻣﻣﮑن ﺑﮫ اﻓرادی ﺗطﺑﯾﻖ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ داﺷﺗن ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ ﺑدن ﺿﻌﯾف ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷده اﻧد.
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دوز ﺗﻘوﯾﺗﻲ:
• ﯾﮏ دوز ﻣﻧﻔرد واﮐﺳﯾن ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺣد اﻗل  ۶ﻣﺎه ﺑﻌد از ﺗﮑﻣﯾل ﺳﻠﺳﻠﮫ اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ اﻓرادی ﺗطﺑﯾﻖ ﮔردد ﮐﮫ:
○ا اﻓراد ﺳن  ۶۵ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر از آن
○ اﻓراد ﺳن  ۱۸اﻟﯽ  ۶۴ﺳﺎل ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺷدﯾد اﻧد
○ اﻓراد ﺳن  ۱۸اﻟﯽ  ۶۴ﺳﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﮑرر از طرﯾﻖ ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻣﺣل ﺷﻐل در ﻣﻌرض ﺳﺎرس-ﮐووﯾد ۲-ﻗرار
دارﻧد
• ﯾﮏ دوز ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﻣﻧﻔرد واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ اﻓرداﯾﮑﮫ واﮐﺳﯾن اوﻟﯾﮫ را ﺑﺎ ﯾﮏ واﮐﺳﯾن
ﻣﺗﻔﺎوت ﮐووﯾد ۱۹-ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗطﺑﯾﻖ ﮔردد .ﻟطﻔﺎ ً در ﻣورد واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن و زﻣﺎن دوز ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﻓراھم
ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ اﯾن واﮐﺳﯾن ﻗﺑﻼً اﺳﺗﻔﺎده ﺷده؟
واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﯾﮏ واﮐﺳﯾن ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺎﺷده اﺳت .در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻻﺑراﺗواری ﺣدود  ۱۵۴۰۰ﻧﻔر ﺑﮫ ﻋﻣر  ۱۸ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر

از آن ﺣداﻗل ﯾﮏ دوز واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد .ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻧﻔر اﯾن واﮐﺳﯾن را ﺗﺣت ﺟواز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری از
 ۱۸دﺳﻣﺑر  ۲۰۲۰ﺑدﯾﻧﺳو درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد.

ﻣزاﯾﺎی اﯾن واﮐﺳﯾن ﭼﮫ اﻧد؟
در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻻﺑراﺗواری در ﺻورﺗﯾﮑﮫ دو دوز آن در ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗزرﯾﻖ ﮔردد از ﮐووﯾد ۱۹-ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺣﺎﻓظت در ﻣﻘﺎﺑل ﮐووﯾد ۱۹-ﻓﻌﻼً ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت.
ﺧطرات واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﭼﮫ اﻧد؟
ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺟزﺋﯽ ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﺳﺑب ﻋﮑﺳل اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺷود وﺟود دارد .ﯾﮏ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻋﻣوﻣﺎ ً در ظرف ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از درﯾﺎﻓﺗن ﯾﮏ دوز از واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ رخ ﻣﯾدھد .ﺑﮫ اﯾن
دﻟﯾل ،ﻓراھم ﮐﻧﻧده واﮐﺳﯾن ﺷﻣﺎ ﺷﺎﯾد از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﮐﮫ در ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ واﮐﺳﯾن را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﯾد ﺑﻌد از واﮐﺳﯾن آﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
ﻋﻼﯾم ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣوارد ذﯾل را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد:
• ﻣﺷﮑﻼت در ﺗﻧﻔس
• ورم ﯾﺎ ﭘﻧدﯾﮕﯽ روی و ﮔﻠو
• ﺿرﺑﺎن ﺷدﯾد ﻗﻠب
• ﺷﺎرﯾدﮔﯽ ﺷدﯾد در ﺳراﺳر وﺟود
• ﮔﯾﭼﯽ و ﺿﻌف
در ﺑﻌﺿﯽ اﻓرادﯾﮑﮫ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد ﻣﺎﯾوﮐﺎرداﯾﺗس )اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﮫ ﻗﻠب( ﯾﺎ ﭘرﯾﮑﺎرداﯾﺗس )اﻟﺗﮭﺎب
ﻗﺷر ﺑﯾروﻧﯽ ﻗﻠب( رخ داده اﺳت .در ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﻋﻼﯾم در ﻣدت زﻣﺎن ﭼﻧد روز ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت دوز دوم واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد-
 ۱۹ﻣدرﻧﺎ ظﺎھر ﺷده اﻧد .ﭼﺎﻧس رخ دادن آن ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ ھر ﯾﮏ از ﻋﻼﯾم ذﯾل را ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت واﮐﺳﯾن ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻟطﻔﺎ ً ﻋﺎﺟل ﺧواﺳﺗﺎر ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ ﺷوﯾد:
• درد ﻗﻔس ﺳﯾﻧﮫ
• ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﻔس
• اﺣﺳﺎس داﺷﺗن ﺿرﺑﺎن ﺗﯾز ،ﭘرش ،ﯾﺎ ﺗﭘش ﻗﻠب
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ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻻﺑراﺗواری واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ راﭘور داده ﺷده ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
• واﮐﻧش ھﺎی ﻣﺣل ﺗزرﯾﻖ :درد ،ﺣﺳﺎﺳﯾت و ﺗورم ﻏدد ﻟﻧﻔﺎوی در ھﻣﺎن ﺑﺎزوی ﮐﮫ ﺗزرﯾﻖ ﺷده ،ﺗورم )ﺳﺧﺗﯽ( و ﺳرﺧﯽ
• ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻋﻣوﻣﯽ :ﺧﺳﺗﮕﯽ ،ﺳردرد ،درد ﻋﺿﻼت ،درد ﻣﻔﺎﺻل ،ﻟرزه ،ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ ،ﺗب و ﺷﺎرﯾدﮔﯽ ﺟﻠد
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣﺟﺎز ﺷدن واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ راﭘور داده ﺷده ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
• واﮐﻧش ھﺎی ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﺷدﯾد
• ﻣﯾوﮐﺎردﯾت )اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﮫ ﻗﻠب(
• ﭘرﯾﮑﺎردﯾت )اﻟﺗﮭﺎب دﯾواره ﺑﯾروﻧﯽ ﻗﻠب(
• ﺑﯽ ھوﺷﯽ ﺑﮫ اﺛر زرق واﮐﺳﯾن

ﻣﻣﮑن اﯾن ھﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ واﮐﺳﯾن ﻧﺑﺎﺷﻧد .ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺟدی و ﻏﯾر ﻣﺗرﻗﺑﮫ ﻣﻣﮑن رخ ﺑدھﻧد .ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﻣﻣﮑﻧﮫ واﮐﺳﯾن ھﻧوز ھم در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻻﺑراﺗواری ﺗﺣت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرارد دارد.
در ﺑﺎره ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﭼﯽ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد ﺣﺳﺎﺳﯾت را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۹-۱-۱ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد.
اﮔر ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ دارﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را اذﯾت ﻣﯾﮑﻧد ﯾﺎ از ﺑﯾن ﻧﻣﯽ روﻧد ﺑﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧده واﮐﺳﯾن ﯾﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺗﺎن
ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔوﻧﯽ ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ واﮐﺳﯾن را ﺑﮫ ﺑﺧش روﯾداد ﺟﺎﻧﺑﯽ واﮐﺳﯾن اف دی ای /ﺳﯽ دی ﺳﯽ راﭘور ﺑدھﯾد .ﺷﻣﺎره راﯾﮕﺎن ﺑﺧش روﯾداد
ﺟﺎﻧﺑﯽ واﮐﺳﯾن  ۱-۸۰۰-۸۲۲-۷۹۶۷اﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل آﻧﻼﯾت ﺑﮫ آدرس ذﯾل راﭘور ﺑدھﯾد.
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
ﻟطﻔﺎ ً اﺳم واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺣﺎﻟت اﺿطراری را در ﺧط اول ﺻﻧدوق ﺷﻣﺎره  ۱۸ﻓورﻣﮫ راﭘور اﺿﺎﻓﮫ
ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻋﻼوه ﺑراﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ را ﺑﮫ ﺷرﮐت ﻣدرﻧﺎ از طرﯾﻖ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﺎس ﮐﮫ در ذﯾل ﻓراھم ﮔردﯾده راﭘور
ﺑدھﯾد ModernaTX, Inc. .ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون ۱-۸۶۶-۶۶۳ -۳۷۶۲
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم در ﭘروﮔرام وی-ﺳﯾف ﻧﯾز داده ﺧواھد ﺷد .وی-ﺳﯾف ﯾﮏ اﺑزار ﺟدﯾد داوطﻠﺑﺎﻧﮫ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔون ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﯾﺎم ھﺎی ﮐﺗﺑﯽ و ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ھﺎی اﻧﺗرﻧﺗﯽ از اﻓرادﯾﮑﮫ واﮐﺳﯾن درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺑﻌد از واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود .وی-ﺳﯾف ﺳواﻻﺗﯽ را ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ ﺳﯽ دی ﺳﯽ را ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻣﺻوﻧﯾت
واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-را ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد .وی-ﺳﯾف ھﻣﭼﻧﺎن اﮔر ﺿرورت ﺑﺎﺷد ﯾﺎدآوری ﺑرای درﯾﺎﻓت دوز دوم و ﺗﻌﻘﯾب
ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ ﺗوﺳط ﺳﯽ دی ﺳﯽ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺗﺎﺛﯾرات ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﺑﻌد از واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-را راﭘور ﺑدھﻧد
ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺟﮭت ﺛﺑت ﻧﺎم از اﯾن وﺑﺳﺎﯾت دﯾدار ﻧﻣﺎﺋﯾد:

www.cdc.gov/vsafe

ﻋواﻗب ﺗﺻﻣﯾم ﻣن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻧﮑردن ﮐوﻣرﻧﺗﯽ )واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ،۱۹-ام آر ان ای( ﯾﺎ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻓﺎﯾزر-ﺑﺎﯾوﻧﺗﮏ
ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود؟
ﺗﺣت ﺟواز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری ،اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ واﮐﺳﯾن را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣﺎﺋﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم
ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣﺎﺋﯾد ،اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﻣﻌﯾﺎری ﺷﻣﺎ را ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺧواھد داد.
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آﯾﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕری ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری ﮐووﯾد ۱۹-در ﭘﮭﻠوی واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ وﺟود دارد
واﮐﺳﯾن دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﮐووﯾد ۱۹-ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد اف دی ای ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﮐوﻣﯾرﻧﯾﺗﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷد .واﮐﺳﯾن ھﺎی دﯾﮕری ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﻣﮑن ﺗﺣت ﺟواز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﻧد.
آﯾﺎ ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ را ھم زﻣﺎن ﺑﺎ واﮐﺳﯾن ھﺎی دﯾﮕر درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾم؟
ﺗﺎ ھﻧوز آﻣﺎری ﺑﮫ اف دی ای در ﺑﺎره ﺗطﺑﯾﻖ ھﻣزﻣﺎن واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﺑﺎ واﮐﺳﯾن ھﺎی دﯾﮕر ﻧرﺳﯾده اﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ
در ﻧظر دارﯾد ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ را ﺑﺎ واﮐﺳﯾن ھﺎی دﯾﮕر درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ داﮐﺗر ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺗﺎن در
ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣن ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ ﺿﻌﯾﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﭼﮫ ﮐﻧم؟
اﮔر ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ ﺑدن ﺷﻣﺎ ﺿﻌﯾف اﺳت ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ دوز ﺳوﻣﯽ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﻓرادﯾﮑﮫ
دارای ﺳﯾﺗﺳم دﻓﺎﻋﯽ ﺿﻌﯾﻔﯽ اﻧد دوز ﺳوم ھم ﻣﻌﺎﻓﯾت ﮐﺎﻣل در ﺑراﺑر ﮐووﯾد ۱۹-را ﻓراھم ﻧﺧواھد ﮐرد ،و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣراﻋﺎت
ﻧﻣودن ﺗداﺑﯾر ﻓﯾزﯾﮑﯽ اداﻣﮫ دھﯾد ﺗﺎ از ﮐووﯾد ۱۹-ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺑرﻋﻼوه ،اﻓراد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﺻورت ﻟزوم دﯾد
واﮐﺳﯾن ﮔردﻧد.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎﺷم ﯾﺎ ﺑﮫ طﻔﻠم ﺷﯾر ﺑدھم ﭼﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﻧم؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺣﺎﻣﻠﮫ اﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ طﻔل ﺧود ﺷﯾر ﻣﯾدھﯾد ،ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﮕﯾرﯾد.
آﯾﺎ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﻣن را ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺻﺎب ﺧواھد ﺳﺎﺧت؟
ﻧﺧﯾر .واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ﺣﺎوی ﺳﺎرس-ﮐوو ۲-ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺻﺎب ﺑﺳﺎزد.
ﮐﺎرت واﮐﺳﯾن ﺧود را ﻧﮕﮭدارﯾد
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ دوز اول ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت واﮐﺳﯾن داده ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﭼﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای دوز ﯾﺎ دوز ھﺎی ﺑﻌدی واﮐﺳﯾن ﺗﺎن ﺑرﮔردﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت ﮐﺎرت واﮐﺳﯾن ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺧود
ﺑﯾﺎورد.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺳواﻟﯽ دارﯾد ،از وب ﺳﺎﯾت ذﯾل دﯾدار ﻧﻣﺎﺋﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ذﯾل ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺟدﯾد ﺗرﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎرﮐود ذﯾل را اﺳﮑن ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺷﻤﺎره ھﺎی ﺗﯿﻠﻔﻮن
۱-۸۶۶-MODERNA
)(۱-۸۶۶-۶۶۳-۳۷۶۲
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ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺂﻣوزم؟
• از ﻓراھم ﮐﻧﻧده واﮐﺳﯾن ﺳوال ﺑﭘرﺳﯾد
• از وﯾﺑﺳﺎﯾت ﺳﯽ دی ﺳﯽ دﯾدار ﻧﻣﺎﺋﯾد
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• از وﯾﺑﺳﺎﯾت اف دی ای دﯾدار ﻧﻣﺎﺋﯾد
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legalregulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.
• ﺑﺎ اداره ﺻﺣت ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﮐﺳﯾن ﻣن در ﮐﺟﺎ ﺛﺑت ﺧواھد ﮔردﯾد؟
ﻣﻣﮑن ﻣرﺟﻊ ﻓراھم ﮐﻧﻧده واﮐﺳﯾن ﺗﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﮐﺳﯾن ﺷﻣﺎ را در ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﻣرﺑوطﺎت ﻣﺣﻠﯽ/اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ در
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺷده دﯾﮕر ﺷﺎﻣل ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت ﺗﺎن ﺑرای دوز دوم ﺷﻣﺎ ﻋﯾن واﮐﺳﯾن را
درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ وﯾﺑﺳﺎﯾت ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
آﯾﺎ ﻣن ﺑرای درﯾﺎﻓﺗن واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻓﯾس اداری ﻣﯾﺑﺎﺷم؟
ﻧﺧﯾر .ﻓﻌﻼً ﻓراھم ﮐﻧﻧده واﮐﺳﯾن ﻧﻣﯾﺗواﻧد از ﺷﻣﺎ ﺑرای ﯾﮏ دوز واﮐﺳﯾن ﻓﯾس ﺑﮕﯾرد ﺷﻣﺎ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﭘول از ﺟﯾب ﺧود
ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺑرای واﮐﺳﯾن و ﯾﺎ ھر ﻧوع ﻓﯾس دﯾﮕر ﻓﻘط درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓﻘط و ﻓﻘط واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ
ﻓراھم ﮐﻧﻧده ھﺎی واﮐﺳﯾن از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﭘرواﮔرﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﻼن ھﺎی ﺻﺣﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن واﮐﺳﯾن ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-را
ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯾدھﻧد درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد ) ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺣﯽ ﺷﺧﺻﯽ ،دوﻟﺗﯽ ،اداره ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﮐووﯾد] ۱۹-اچ آر اس
ای[ ﺑرای اﻓراد ﺑدون ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺣﯽ.
ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧم ﮐﮫ ﻣوارد ﻣﺷﮑوب ﺗﻘﻠب را راﭘور ﺑدھم؟
اﻓرادﯾﮑﮫ از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺧطﯽ ﺑﻠﻘوه ﭘروﮔرام واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐووﯾد ۱۹-ﺳﯽ دی ﺳﯽ آﮔﺎه ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺗر
ﻟوی څﺎرﻧوال اداره ﺻﺣت و ﺧدﻣﺎت ﺑﺷری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ذﯾل ﯾﺎ از طرﯾﻖ وﺑﺳﺎﯾت راﭘور ﺑدھﻧد.
۱ -۸۰۰ -۴۴۷ -۸۴۷۷
https://TIPS.HHS.GOV
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﺑران آﺳﯾب اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﭼﯾﺳت؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﺑران آﺳﯾب اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل )ﺳﯽ آی ﺳﯽ ﭘﯽ( ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓدرال اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣراﻗﺑت
ھﺎی ﺻﺣﯽ و ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص اﻓراد ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط داروھﺎ ﯾﺎ واﮐﺳﯾن ھﺎی ﻣﺷﺧص از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن واﮐﺳﯾن آﺳﯾب
ﺟدی دﯾده اﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﯾﮏ ادﻋﺎ ﺑﺎﯾد ظرف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت واﮐﺳﯾن ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﺑران آﺳﯾب
ﻣﺗﻘﺎﺑل )ﺳﯽ آی ﺳﯽ ﭘﯽ( ارﺳﺎل ﺷود .ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ وﯾﺑﺳﺎﯾت ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد
 www.hrsa.gov/cicp/وﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد۱-۸۵۵-۲۶۶-۲۴۲۷ :
ﻣﺟوز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری ﭼﯾﺳت؟
اداره اف دی ای اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده واﮐﺳن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ را ﺗﺣت ﻣﮑﺎﻧﯾزم دﺳﺗرﺳﯽ اﺿطراری ﺑﮫ ﻧﺎم ای ﯾو ای در دﺳﺗرس
ﻗرار داده اﺳت .ﻣﺟوز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری ﺗوﺳط اﻋﻼﻣﯾﮫ از طرف وزﯾر ﺻﺣت و ﺧدﻣﺎت ﺑﺷری )اچ اچ اس( ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﺷود و ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری از داروھﺎ و ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ در طول ﭘﺎﻧدﻣﯽ ﮐووﯾد-
 ۱۹وﺟود دارد.
واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدرﻧﺎ ھﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط اف دی ای ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .اف دی ای
ﻣﻣﮑن اﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑرآورده ﺷود ،ﯾﮏ ﻣﺟوز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری ﺻﺎدر ﮐﻧد ﺑﺷﻣول اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده دﯾﮕری وﺟود ﻧدارد .ﺑرﻋﻼوه ،ﺗﺻﻣﯾم اف دی ای ﺑر اﺳﺎس ﻣﺟﻣوع ﺷواھد ﻋﻠﻣﯽ ﻣوﺟود ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد
اﯾن ﻣﺣﺻول ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﮐووﯾد ۱۹-در طول ﭘﺎﻧدﻣﯽ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد و ﻣزاﯾﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎﻟﻘوه
ﻣﺣﺻول ﺑر ﺧطرات ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎﻟﻘوه ﻣﺣﺻول ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ،ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷراﯾط ﺑﺎﯾد ﺗﮑﻣﯾل ﮔردد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﺻول اﺟﺎزه
ﺗﺟدﯾد ﻧظر ۲۰ :اﮐﺗوﺑر ۲۰۲۱
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اﺳﺗﻔﺎده در زﻣﺎن ﭘﺎﻧدﯾﻣﯽ ﮐووﯾد ۱۹-داده ﺷود.
ﻣﺟوز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد ۱۹-ﻣودرﻧﺎ ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن اﻋﻼم ﭘﺎﻧدﯾﻣﯽ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷد و اﺳﺗﻔﺎده
اﺿطراری اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت ﻓﺳﺦ ﯾﺎ ﻟﻐوه ﮔردد )ﮐﮫ ﺑﻌد از آن اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت دﯾﮕر
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﺧواھد ﮔرﻓت(.
ﺷرﮐت ﻣودرﻧﺎ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺣﻖ ﭼﺎپ  ۲۰۲۱ﺷرﮐت ﻣودرﻧﺎ ﺗﯽ اﮐس .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
ﭘﺗﻧت )ھﺎ(:
www.modernatx.com/patents
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اﺳﮑن ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده واﮐﺳﯾن ﺑرای
ﺳواﺑﻖ ﺻﺣﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ /ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻓراھم ﺷده
اﺳت.
GDTI: 0886983000349
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FDA offers this translation as a service to a broad international audience. We hope that you find
this translation useful. While the agency has attempted to obtain a translation that is as faithful
as possible to the English version, we recognize that the translated version may not be as
precise, clear, or complete as the English version. The official version of this document is the
English version.

