واکسن های کووید – 19
آنچه که الزم است بدانید
•واکسن می تواند از ابتالی افراد به کووید  19جلوگیری کند اگر افراد مبتال نشوند ،واکسن همچنان می تواند مانع از بیماری شدید آنها
در نتیجه کووید  19شود.
•فایزر یک واکسن  mRNAاست .امکان ابتال به کووید  19به واسطه دریافت این واکسن وجود ندارد.
•کودکان زیر  5سال باید دو دوز واکسن فایزر مخصوص اطفال بزنند تا واکسیناسیون آنها تکمیل شود 14 .روز بعد از دوز دوم کامالً
واکسینه هستید.
•اگر فرزندتان  5تا  11ساله است و هر دو دوز واکسن را قبل از  12سالگی دریافت کرده است ،دو دوز واکسن اطفال دریافت می کنند.
اولین دوز آنها باید حداقل با  8هفته فاصله باشد.
•اگر فرزندتان دوز اول را در سن  11سالگی دریافت کرده است ،واکسن اطفال را برای دوز اول دریافت می کند .اگر تا زمانی که دوز
دوم را دریافت کند  12ساله شده باشد ،دوز دوم واکسن مخصوص بزرگساالن را دریافت می کند .بین این دو دوز باید حداقل  8هفته
فاصله باشد.
•اگر فرزندتان باالی  12سال است ،دو دوز واکسن بزرگساالن را حداقل با  28روز فاصله دریافت می کند .اما توصیه می شود بین
دوزها  8هفته فاصله باشد.
•ویروس کووید  19تغییر می کند .به حالت های مختلف واکسن "واریانت" گفته می شود .بعضی از واریانت ها مثل دلتا مسری تر هستند
و می توانند تأثیر بیشتری روی کودکان و جوانترها داشته باشند .واکسن های کووید  19باعث محافظت در برابر واریانت ها می شوند.
•اطالعات بیشتر برای پشتیبانی از کودکان و دریافت واکسن در این آدرس موجود است:
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccinate-ns/

در این مسیر سهمی داشته باشید.

دریافت واکسن کووید 19
•واکسن کووید  19رایگان است .همه افراد  5ساله و باالتر در نووا اسکوشیا می توانند در صورت تمایل واکسن بزنند.
•کودکتان برای اینکه کامالً واکسینه شود باید دو دوز واکسن بزند14 .روز بعد از دوز دوم کامالً واکسینه هستید.
•اکیدا ً توصیه می شود به صورت آنالین در این سایت برای کودکتان وقت بگیرید novascotia.ca/vaccination
برای رزرو وقت به صورت آنالین به کارت سالمت نووا اسکوشیا و آدرس ایمیل یا شماره تلفن نیاز دارید•اگر نمی توانید آنالین رزرو کنید ،می توانید به صورت تلفنی برای فرزندتان وقت بگیرید .با شماره-833-797-7772 ( 1رایگان)
تماس بگیرید
برای رزرو وقت به صورت تلفنی به کارت سالمت نیاز نیستوقتی با این شماره تماس گرفتید می توانید درخواست کنید مترجم با شما صحبت کند•کودکان و جوانان نیز مانند بزرگساالن ممکن است عوارض جانبی خفیفی مثل درد عضالت ،خستگی ،تب خفیف و درد در محل تزریق
واکسن در دست را احساس کنند .این حالت ها طبیعی است .این حالت ها به این معنی است که واکسن درحال تأثیرگذاری است و به بدن
درحال یادگیری نحوه مقابله با ویروس است.

در این مسیر سهمی داشته باشید.

