صفح ه معلومات برای دریافت کننده گان و مراقبت کننده گان
مجوز استفاده اضطراری از واکسن جانسن کووید ۱۹-برای جلوگیری از مرض ویروس کرونا ( ۲۰۱۹کووید )۱۹-در
افراد  ۱۸ساله و باالتر از آن
برای شما واکسین کووید ۱۹-جانسن ب ه منظور جلوگیر ی از مرض ویروس کرون ا ( ۲۰۱۹کووید )۱۹-ک ه ناش ی از سارس-
سی او وی ۲-است پیشنها د میشود .ای ن صفحه معلومات واکسین حاوی اطالعات ی است که شم ا ر ا در درک خط رات و
مزایای واکسی ن کووید ۱۹-جانس ن کمک میکند که ممکن شما این واکسین را بگیرید چون فعالا پاندیم ی کووید۱۹-وجو د
دارد .
واکسین کووید ۱۹-جانسن ممکن است از ابتالی شما به کووید ۱۹-جلوگیری کند.
برای معلومات در مورد واکسین کووید ۱۹-جانسن این صفحه معلومات را بخوانید .اگر سوالی دارید با فراهم کننده
واکسیناسیون صحبت کنید .این انتخاب شما است که واکسین کووید ۱۹-جانسن را میگیرید ویا نه.
واکسین کووید ۱۹-جانسن مجوز استفاده اضطراری را از سوی اف دی ای دریافت کرده است:
• واکسین اولیه یک واحده برای افراد  ۱۸ساله و باالتر از آن.
• یک واحد تقویت کننده واکسین برای افراد  ۱۸ساله و باالتر از آن که دوز اولیه واکسین کووید ۱۹-جانسن را گرفته اند.
• یک واحد تقویت کننده واکسین برای افرادی که واکسین اولیه را با یک نوع دیگر واکسین کوید 19-مجاز یا تایید شده
دریافت نموده باشد.
واکسین کووید ۱۹-جانسن ممکن از همه محافظت کرده نتواند.
ای ن صفح ه معلومات ممکن تازه و ی ا به روز شده باشد  .برای تازه تری ن صفح ه معلومات ،لطف ا از این ویبسایت دیدا ر نمائید .
https://www.janssencovid19vaccine.com/
آنچه را که شما باید قبل از دریافت این واکسین بدانید
کووید ۱۹-چیست؟
مر ض کووید ۱۹-توسط یک وی روس کرون ا به نام سارس-سی او وی ۲-بوجو د میاید .شم ا م ی توانی د از طریق تماس ب ا فر د
دیگر ی که این ویروس را دارد ب ه کووید ۱۹-مبتال شوید .این بیماری عمدتا ا یک بیماری تنفس ی است ک ه م ی تواند سای ر
اعضای بد ن را تحت تأثیر قرا ر دهد .افراد مبتال ب ه کووید ۱۹-طیف گسترده ا ی از عالئ م را گزارش کرده ان د که شام ل
عالئم خفیف ت ا بیماری شدید می شود .عالئ م ممکن است  ۲ت ا  ۱۴روز پس از قرا ر گرفت ن در معرض ویروس ظاهر شوند .
عالئ م ممکن شام ل موارد ذی ل باشد  :تب ی ا لرزه؛ سرفه کردن ؛ تنگی نفس؛ خستگی؛ در د عضالت یا بدن؛ سردرد؛ از دست
دادن حس ذایق ه و ی ا بویای ی؛ گلو درد؛ احتقا ن ی ا آبریزش بینی ؛ ح الت تهوع یا استفراغ؛ اسهال.
واکسین کووید ۱۹-جانسن چسیت؟
واکسین کووید ۱۹-جانسن یک واکسین تایید ناشده است که ممکن باعث جلوگیری از کووید ۱۹-گردد.
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اف دی ای جواز استفاده اضطراری از واکسین کووی د ۱۹-جانسن را بمنظور جلوگیری از کووید ۱۹-برای افرادی که سن
شان  ۱۸سال و باالتر اند صادر کرده است.
برا ی معلومات بیشتر د ر مور د مجوز استف اده اضطراری  ،در بخش اخیر ای ن صفحه معلومات "مجوز استفاده اضطراری (ای
یو ای) چیس ت ؟" ر ا ببینید .
قبل از دریافت واکسین کووید ۱۹-جانسن ،چه مواردی را باید به فراهم کننده واکسین تان ذکر نمائید؟
در مورد تمام وضعیت صحی خود به فراهم کننده واکسین بگوئید ،به شمول اینکه اگر شما :

• حساسیت دارید
• تب دارید
• اختالل خونریز ی دارید یا ا ز دوا ی رقیق کننده خون استف اده م ی کنید
• تا به حال سطح پالکت پایینی داشته باشید )سلول های خونی که در بدن شما کمک می کنند خونریزی را متوقف کند
• دارای سیست م دفاعی بدن ضعیف هستی د ی ا در حا ل مصر ف دواهای استی د که باال سیتس م دفاعی بدن تان تاثی ر میگذارد
• حامله استی د ی ا تصمیم داری د که حم ل بگیرید
• طفل شیرخور دارید
• کدا م نوع دیگر واکسی ن کووید ۱۹-ر ا دریافت کرده اید
• د ر گذشت ه به اثر تزریق کدا م سرن ج بی هوش شده اید
کی باید واکسین کووید ۱۹-جان سن ر ا بگیرد ؟
اف دی ای مجوز استفاده اضطراری از واکسین کووید  ۱۹جانسن را برای افراد  ۱۸ساله و باالتر از آن را صادر کرده
است.
کی ها واکسین کووید ۱۹-جانس ن را نباید زرق کنند؟
شم ا نباید واکسین کووید ۱۹-جانسن را زرق کنید درصورتیکه:
• بعد از تطبیق دوز قبلی این واکسین حساسیت شدیدی به آن نشان داده اید
• به کدام یکی از اجزای این واکسین حساسیت شدیدی نشان داده ایدبه دنبال واکسین کووید 19-جانسن یا به دنبال واکسین
• کووید 19-آسترازنکا (در ایاالت متحده مجاز یا تایید نشده) لخته خون همراه با سطح پایین پالکت ها (سلول های خونی که به
بدن شما کمک می کنند خونریزی را متوقف کند) داشته است.
اجزای شا مل در و اکسین کووید ۱۹-جانسن چی اند؟
واکسین کووید ۱۹-مدرنا شام ل اجزای ذی ل میباشد  :نوترکیب  ،کاپ ی غیرفعا ل ادینو وایروس نوع  ۲۶منحیث شاخه ها ی
پروتیینی سارس-کو ،۲-ستریک اسید  ،مونوهایدرایت  ،ترا ی سودیم ستریت دای هایدرایت ،ایتانول۲ ،هایدروکس ی پروپ ل بیتا
سایکلودکستری ن ( ، )HBCDپولی سوربیت ،۸۰-سودی م کلوراید.
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واکسین کووید ۱۹-جانسن چگونه تطبیق میشود؟
واکسین کووید ۱۹-جانسن به شما از طریق یک سرنج در عضله تطبیق خواهد شد.

واکسین اولیه:
واکسین کووید ۱۹-جانسن به شکل یک واحد تطبیق میشود.
واحد تقویتي:
• یک واحد تقویت ی واکسن کووید ۱۹-جانسن ممکن است حداقل دو ماه پس از واکسیناسیون اولیه با واکسن کووید ۱۹-جانسن
تزریق شود.
• یک واحد تقویتی واکسین کووید ۱۹-جانسن میتواند که برا ی کسانیکه دارای  18سال عمر و یا بیشتر از آن باشد و واکسین
اولیه را با یک واکسین متفاوت کووید ۱۹-دریافت نموده باشند تطبیق گردد .لطفا ا در مورد واجد شرایط بودن و زمان بدست
آوردن واحد تقویتی با فراهم کننده خدمات صحی تان صحبت کنید.
آیا از واکسین کووید ۱۹-جانسن قبلا استفاده شده؟
واکسین کووید ۱۹-جانسن یک واکسین تایید ناشده است .در آزمایشات کلینیکی بیشتر از  ۶۱۰۰۰فرد  ۱۸ساله و باالتر از آن
واکسین کووید ۱۹-جانسن را گرفته اند .میلیون ها فرد این واکسین را تحت مجوز استفاده اضطراری از  ۲۷فبروری  ۲۰۲۱به
اینسو دریافت کرده اند.
مزایای واکسین کووید۱۹-جانسن چه اند؟
واکسین کووید۱۹-جانسن نشان داده است که باعث جلوگیری از کووید ۱۹-میشود .مدت زمان محافظت در مقابل کووید۱۹-
فعالا نامعلوم است.
خطرات واکسین کووید ۱۹-جانسن چه اند؟
عوارض جانبی گزارش شده ب ا واکس ن کووید ۱۹-جانسن عبارتن د از :
• واکنش های محل تزریق :درد ،سرخی جلد و تورم و پندیدگی
• عوارض جانبی عمومی :سردردی ،خستگی مفرط ،درد عضالت ،درد مفاصل ،لرزه ،تهوع و استفراغ ،تب
• تور م غد د لنفاوی
• لخته شدن خون

• احساس غیرمعمول در جلد (مانن د مور مور یا احساس خزیدن) (پارستزی) ،کاهش احساس یا حساسیت ،به ویژه در جلد
(هیپوستزی)
• صدا ی زنگ مداوم د ر گوش (وزوز گوش)
• اسهال و استفراغ
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واکنش های حساسیت (آلرژی) شدید
یک امکان جزئ ی که این واکسین سبب عکس ل العمل شدید حساسیت شو د وجو د دارد .یک عکس العمل شدید حساسیت عموما ا
د ر ظرف چن د دقیق ه ت ا یک ساعت بعد ا ز دریافت ن یک دوز از واکسی ن رخ میدهد  .به ای ن دلیل ،فراه م کننده واکسین شما شای د
از شم ا بخواه د که د ر محلی ک ه واکسی ن را دریافت نموده ای د بعد از واکسین آنجا بمانید.
عالی م عکس العمل شدی د حساسیت میتوانی د موارد ذیل ر ا داشت ه باشد:
• مشکالت در تنفس
• ورم یا پندیدگی روی و گلو
• ضربان شدید قلب
• شاریدگی شدید در سراسر وجود
• سرگیچی و ضعف
لخته شدن خون همرا با سطوح پایین پالکت ها
واقعات لخته شدن خود بشمول رگ های خون در مغز ،شش ،شکم ،و پاها همرا با سطوح پایین پالکت ها (کرویات خون که
بدن را در توقف خونریزی کمک می نماید) ،در بعضی از افرادی که واکسین کووید ۱۹-جانسن را دریافت کرده اند رخ
داده است .در افرادی که این واقعات لخته شدن خون و سطوح پایی ن پالکت ها توسعه یافته عالئم آن تقریبا ا یک تا دو هفته
بع د از دریافت واکسین آغاز گردیده است .لخته های خون با سطوح پایین پالکت ها به دنبال واکسن جانسن کووید 19-در
مردان و زنان ،در طیف سنی وسیعی از افراد  18سال و باالتر گزارش شده است .بیشترین گزارش در زنان  30تا 49
ساله بوده است (حدود  1مورد به ازای هر  100000دوز تزریقی واکسن) و از هر  7مورد یک مورد کشنده بوده است.
اگر شما هر کدام از عالئم ذیل را بعد از دریافت واکسین کووید ۱۹-جانسن دارید ،باید عاجل خواستار مراقبت طبی شوید:

• کوتاهی نفس،
• درد قفس سینه،
• تور م ی ا پندیدگی پا،
• درد شکم دوامدار،
• درد سر شدید ی ا دوامدا ر ی ا بینایی خیره ،
• به آسان ی کبود شدن یا لکه های کوچک خو ن تحت جلد یا فراتر ا ز محل تزریق .
سیست م دفاع ی ترومبوسیتوپنی )(ITP
سیست م دفاع ی ترومبوسیتوپنی ) (ITPاختاللی است که به دلیل سطوح بسیار پایین پالکت ها می تواند بسیا ر به اسانی باعث
کبودی و خونریزی زیاد شود ITP .در افرادی که واکسین جانسن کووید 19-را دریافت کرده اند رخ داده است  .در بیشتر این
افراد ،عالئم در عرض  42روز پس از دریافت واکسین جانسن کووید 19-شروع شد .احتمال وقوع این اتفاق بسیار کم است.
اگر تا به حال تشخیص  ITPداشته اید ،قبل از ابتال به کووید جانسن با ارائه دهنده واکسیناسیون خود صحبت کنید.
واکسی ن  .۱۹در صورت بروز هر یک از عالئم زیر پس از دریافت واکسین جانسن کووید ،19-باید فورا ا به مرک ز صحی
مراجعه کنید:
• کبودی آسان یا زیاد یا لکه های خونی ریز در زیر پوست فراتر از محل تزریق،
• خونریزی غیرمعمول یا بیش از حد.
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سندروم گلین باره
سندروم گلین باره (یک اختالل مغزی که در آن سیستم دفاعی هجرات عصبی را تخریب میکنند ،که باعث ضعف در
عضالت و بعضی اوقات باعث فلج شدن میگردد) در بعضی افرادی که واکسین کووید ۱۹-جانسن را دریافت کرده اند رخ
داده است .در اکثریت این افراد عالئم در ظرف  ۴۲روز به تعقیب دریافت واکسین کووید ۱۹-جانسن آغاز گردیده .چانس
رخ دادن آن بسیار کم است.
اگر شما کدام یکی از عالئم ذیل بع د از دریافت واکسین کووید ۱۹-جانسن در خود مشاهده نمودید باید فورا ا خواستار مراقب
طب ی شوید:
• احساس ضعف ی ا مور مور ،بخصو ص در پاها یا دست ها  ،که رو به وخامت و انتشا ر ب ه بخش های دیگر وجود قرا ر دارد.
• دشوار ی در قد م زد ن
• دشوار ی در حرکات روی  ،بشمو ل صحبت کردن ،جویدن ،یا بلعیدن.
• دوگانگی دی د ی ا نداشت ن توانایی حرکت چشم ها.
• دشوار ی در کنترو ل مثانه یا فعالیت گوارشی .
اینها ممکن تمامی عوارض جانبی ممکنه واکسین کووید ۱۹-جانسن نباشند .تاثیرات جدی و غیرمنتظره ممکن رخ دهد.
واکسین کووید ۱۹-جانسن هنوز هم در تحقیقات البراتواری تحت مطالعه قرار دارد.
در باره عوارض جانبی چی باید کرد؟
اگر شما عکس العمل شدید حساسیت را تجربه می کنید ،به شماره  ۹-۱-۱تماس بگیرید ،یا به نزدیکترین شفاخانه بروید.
اگر عوارض جانبی دارید که شم ا را اذیت میکند یا از بین نمی روند با فراهم کننده واکسین یا فراهم کننده خدمات صحی تان
تماس تلفونی بگیرید.
عوارض جانبی واکسین را به بخش رویداد جانبی واکسین اف دی ای /سی دی سی راپور بدهید .شماره رایگان بخش رویداد
جانبی واکسین  ۱-۸۰۰-۸۲۲-۷۹۶۷است یا به شکل آنالیت به آدرس ذیل راپور بدید.
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
لطفا ا اسم ”واکسین کووید ۱۹-جانسن برای استفاده حالت اضطراری“ را در خط اول صندوق شماره  ۱۸فورمه راپور اضافه
نمائید.
عالوه براین شما میتوانید عوارض جانبی را به شرکت جانسن بایوتک از طریق معلومات تماس که در ذیل فراهم گردیده
راپور بدهید.
شماره های تیلفون

شماره رایگان ایاالت متحده۱-۵۶۵-۴۰۰۸ :

نمبر فکس
۲۱۵-۲۹۳-۹۹۵۵

ایمیل

JNJvaccineAE@its.jnj.com

شماره تماس با مصرف ایاالت متحده:
)۹۰۸( -۴۵۵-۹۹۲۲

به شم ا گزین ه ثبت نام د ر پروگرام وی-سی ف نیز داده خواهد شد .وی-سی ف یک ابزا ر جدی د داوطلبان ه از طریق تیلفو ن میباش د
که با استفاده ا ز پیام ها ی کتب ی و نظرسنجی های انترنت ی از افرادیکه واکسی ن دریافت کرده اند برا ی شناسای ی عوارض جانب ی
بعد از واکسی ن کووید ۱۹-استف اده م ی نماید .وی-سیف سواالتی ر ا م ی پرس د که س ی دی سی را کمک م ی نمای د تا مصون یت
واکسی ن کووید ۱۹-ر ا تحت بررسی قرا ر دهد .وی-سیف همچنان اگ ر ضرورت باشد یادآوری برا ی دریافت دوز دو م و تعقیب
تلیفون ی توسط س ی دی سی د ر صورتیکه اشتر اک کننده گان تاثیرات قابل مشاهده بعد از واکسی ن کووید ۱۹-راپو ر بدهن د نی ز
انجا م میدهد  .برا ی معلومات بیشتر جهت ثبت نا م از این وبسایت دیدا ر نمائید :
www.cdc.gov/vsaf
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عواقب تصمیم من برای دریافت نکردن واکسین کووید ۱۹-جانسن چه خواهد بود؟
انتخاب به دست شما است که واکسین را دریافت نمائید یا دریافت ننمائید .اگر شما تصمیم می گیرید که دریافت ننمائید ،این
تصمیم خدمات صحی معیاری شم ا را تغییر نخواهد داد.
آیا گزینه های دیگری برای جلوگیری کووید ۱۹-در پهلوی واکسین کووید ۱۹-جانسن وجود دارد؟
واکسین دیگری که برای جلوگیری از کووید ۱۹-مورد تایید اف دی ای قرار گرفته است واکسین کووید ۱۹-کومیرنیتی
میباشد .واکسین های دیگری برای جلوگیری از کووید ۱۹-ممکن تحت مجوز استفاده اضطراری موجود باشند.

آیا من میتوانم که واکسین کووید ۱۹-جانسن را هم زمان با واکسین های دیگر دریافت نمایم؟
تا هنوز آماری به اف دی ای در باره تطبیق همزمان واکسین کووید ۱۹-جانسن با واکسین های دیگر نرسیده است .اگر شما
در نظر دارید که واکسین کووید ۱۹-جانسن را با واکسین های دیگر دریافت نمائید ،گزینه های خود را با داکتر معالج تان
در میان بگذارید.
درصورتیکه من حامله باشم یا به طفلم شیر بدهم چی باید کنم؟
اگر شما حامله استید یا به طفل خود شیر میدهید ،گزینه هایتان را با فراهم کننده خدمات صحی تان به بحث بگیرید.
آیا واکسین کووید ۱۹-جانسن من را به کووید ۱۹-مصاب خواهد ساخت؟
نخیر .واکسین کووید ۱۹-جانسن حاوی سارس-کوو ۲-نمیباشد و نمیتواند شما را به کووید ۱۹-مصاب بسازد.
کارت واکسین خود را نگهدارید
هنگامیکه شما واکسین کووید ۱۹-جانسن خود را دریافت می نمائید ،به شما یک کارت واکسین داده خواهد شد تا نام واکسین
و تاریخ دریافت واکسین در آن ثبت گردد.
معلومات اضافی
اگر شما سوالی دارید ویا برای دسترسی به تازه ترین صفحه معلومات واکسین کووید ۱۹-جانسن با استفاده از دستگاه تیلفون
یا کمپیوتر تان بارکود ذیل را اسکن نمائید ٬از وب سایت ذیل دیدار نمائید یا به شماره ذیل تماس بگیرید.
شماره های تیلفون

شماره رایگان ایاالت متحده۱-۵۶۵-۴۰۰۸ :
شماره ایاالت متحده) ۹۰۸(- ۴۵۵-۹۹۲۲ :
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ویبسایت صفحه معلومات

www.janssencovid19vaccine.com.

کد کیوآر

چطور میتوانم بیشتر بیآموزم؟
• از فراه م کننده واکسین سوا ل 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-legal-regulatory-andpolicy-framework/emergency-use-authorization.

با اد اره صحت محلی یا ایالتی خو د ب ه تم اس شوید.
معلومات واکسین من در کجا ثبت خواهد گردید؟
ممکن مرجع فراهم کننده واکسین تان معلومات واکسین شما را در سیستم معلوماتی در مربوطات محلی/ایالتی شما یا در سیستم
های مشخص شده دیگر شامل نماید .برای معلومات بیشتر در مورد سیستم معلوماتی واکسیناسیون به وبسایت ذیل مراجعه
نمائید.
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.
آیا من برای دریافتن واکسین کووید ۱۹-مکلف به پرداخت فیس اداری میباشم؟
نخیر .فعالا فراهم کننده واکسین نمیتواند از شما برای یک دوز واکسین فیس بگیرد شما مکلف به پرداخت پول از جیب خود
نیستید برای واکسین و یا هر نوع فیس دیگر فقط درصورتیکه شم ا فقط و فقط واکسین کووید ۱۹-را دریافت می کنید .اما
فراهم کننده های واکسین از طریق یک پرواگرمی یا پالن های صحی دریافت کنندگان واکسین که واکسین کووید ۱۹-را تحت
پو شش قرار میدهند دریافت نمایند ( بیمه صحی شخصی ،دولتی ،اداره منابع و خدمات صحی کووید[ ۱۹-اچ آر اس ای] برای
افراد بدون بیمه صحی .
به کجا میتوانم که موارد مشکوک تقلب را راپور بدهم؟
افرادیکه از هرگونه تخطی بلقوه پروگرام واکسیناسیون کووید ۱۹-سی دی سی آگاه میشوند ،تشویق می گردند که به دفتر لوی
څارنوال اداره صحت و خدمات بشری ایاالت متحده به شماره ذیل یا از طریق وبسایت راپور بدهند.
۱ -۸۰۰ -۴۴۷ -۸۴۷۷
https://TIPS.HHS.GOV
برنام ه جبر ان آسیب اقداما ت متقابل چیست؟
برنامه جبرا ن آسیب متقابل (سی آی س ی پی) یک برنام ه فدرال است ک ه ممکن است ب ه پرداخت هزینه های مراقبت های
صحی و سایر هزینه های مشخص افراد خاص ی ک ه توسط داروه ا یا واکسین های مشخص از جمله این واکسین آسیب جدی
دیده ان د کمک کند  .به طور کلی ،یک ادعا باید ظر ف یک سا ل از تاریخ دریافت واکسین ب ه برنامه جبران آسیب متقاب ل (سی
آی سی پی) ارسال شود .برای آشنایی بیشتر با این برنامه ،به ویبسایت ذی ل مراجع ه نمائی د
 www.hrsa.gov/cicp/وی ا به ای ن شماره ب ه تماس شوید۱-۸۵۵-۲۶۶-۲۴۲۷ :
مجوز استفاده اضطراری چیست؟
اد اره اف د ی ا ی ایاالت متحده واکس ن کووید ۱۹-جانس ن ر ا تحت مکانیزم دسترسی اضطرار ی به نام ا ی یو ای د ر دسترس
قرار داده است  .مجوز استفاده اضطرار ی توسط اعالمی ه از طرف وزی ر صحت و خدمات بشری (اچ اچ اس) حمایت می
شود و نشا ن میده د ک ه شرایطی برای توجیه استف اده اضطراری ا ز داروها و محصوالت بیولوژیکی در طو ل پاندم ی کووید-
 ۱۹وجود دارد.
واکسی ن کووید ۱۹-جانسن همانن د یک محصول تایید شده توسط اف د ی ا ی مورد بررس ی قرار نگرفته است  .اف دی ا ی
ممکن است زمان ی ک ه معیارهای خاصی برآورده شود  ،یک مجوز استف اده اضطراری صادر کن د بشمول اینکه هیچ جایگزی ن
کاف ی و تایید شده دیگر ی وجو د ندارد  .برعالوه ،تصمیم ا ف دی ا ی ب ر اساس مجموع شواه د علم ی موجو د ک ه نشا ن میدهد ای ن
محصو ل ممکن است برای جلوگیری ا ز کووید ۱۹-د ر طو ل پاندم ی کووید ۱۹-موث ر باش د و مزایا ی شناخته شده و بالقوه
محصو ل بر خط رات شناخته شده و بالقوه محصو ل بیشتر است  ،میباشد  .همه ای ن معیاره ا باید رعایت شوند تا امکان استف اده
از این محصو ل د ر طو ل پاندم ی کووید ۱۹-فراه م شود.
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این مجوز استف اده اضطراری برای واکسین کووید ۱۹-جانسن تا زمانی قاب ل اجر ا است ک ه اعالمی ه مجوز استف اده اضطرار ی
استف اده از آنر ا توجیه کن د مگر اینکه استف اده از آ ن ممنوع و یا باط ل شو د ( ک ه پس از آن محصوالت دیگر استف اده نمی
شوند).
تولید شده توسط:
شرکت جانسن بایوانتک
یک کمپنی دواسازی جانسن از جانسون و جانسون
Horsham, PA 19044, USA

حق چاپ  ۲۰۲۱شرکت های دواسازی جانسن
برای معلومات بیشتر به شماره رایگان ایاالت متحده زنگ بکشید،۱-۸۰۰-۵۶۵- ۴۰۰۸ :
شماره رایگان ایاالت متحده ) ۹۰۸( -۴۵۵ - ۹۹۲۲ :یا به ویبسایت ذیل سر بزنید.
www.janssencovid19vaccine.com

تجد ید نظر ۱۱ :جنوری ۲۰۲۲

اسکن کنید تا ببینید که این صفحه معلومات بر ای دریاف ت کننده واکسین برای
سواب ق صحی الکترونیکی /سیستم های معلوماتی واکسیناسیون فراهم شده
است.
GDTI: 0886983000363
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