
از طفل خود با واکسین 

COVID-19 محافظت کنید

آیا واکسین های COVID-19 ایمن 
هستند؟

چرا طفل من باید واکسین 

COVID-19 را دریافت کند؟
:COVID-19 واکسین های !بلی

قبل از اینکه برای اطفال تان توصیه شود به دقت مورد •	

مطالعه قرار گرفته است•. هیچ یک از مراحل امتحانی 

کلینیکی نادیده گرفته نشده و هیچ نکته ای در مورد ایمنی 

صرفنظر نشده است.

در پیشگیری از مریضی شدید• COVID-19 •و بستری شدن •	
در شفاخانه موثر هستند•.

به طور مداوم برای ایمنی نظارت می شوند•.•	

•*•اطفال دوزهای واکسین• COVID-19 •را متناسب با سن خود دریافت می 

کنند•. تمام دوزهای واکسین هایی که به اطفال داده می شود بر اساس 

سن مریض در زمان واکسیناسیون است - آنها بر اساس وزن نیستند•.

:واکسین کردن طفل تان می تواند کمک کند

از آنها در برابر مریضی شدید و بستری شدن احتمالی در •	
شفاخانه محافظت کند•.

از گسترش COVID-19 جلوگیری کنید و از کسانی که قادر به •	
دریافت واکسین نیستند محافظت کند•.

از مشکالت صحی و آسیب اعضای بدن در آینده به دلیل •	
عفونت COVID-19 جلوگیری کند.

اطفال به صورت حضوری در کودکستان ها و مکاتب •	

آموزش ببینند•.

به اطفال اجازه میدهد تا با خیال راحت در ورزش ها، •	
قرارهای بازی و سایر فعالیت های گروپی شرکت کنند•.

واکسین کردن طفل• •تان با واکسین COVID-19 به حفظ صحتمندی اش 

کمک می کند•. داشتن سواالت و نگرانی ها طبیعی است•.

معلومات زیر می تواند به شما در تصمیم گیری برای واکسیناسیون کمک کند•!

:می تواند COVID-19 مرض !بلی

حتی در اطفال صحتمند باعث مریضی شدید شود•.•	

	•چندالتهابیمنجر به مشکالت صحی مانند سندرم

سیستمی •(MIS-C) - وضعیتی که در آن قسمت• های 

مختلف بدن ملتهب می• شوند، از جمله قلب، شش• ها، 

گرده• ها، مغز، پوست، چشم• ها، یا اندام های مرتبط با معده 
و روده می شود.

	• • COVID منجر به اثرات دراز مدت می شود )معروف به

طوالنیمدت(. COVID طوالنی مدت می تواند شامل 

مشکالت تنفسی، سرگیجی، مشکل در تمرکز )غبار مغزی( 

و افسردگی باشد.
به ویژه برای اطفال مبتال به مشکالتصحیزمینهای •	

خطرناک باشد.

*هر•فردی•که•در•حال•حاضر•به COVID-19 مبتال•شده•است•باید•منتظر•
باشد•تا•واکسین•شود•تا•به•طور•کامل•بهبود•یابد•و•دیگر•نیازی•به•انزوا•

نداشته•باشد.•از•داکتر•خود•برای•معلومات•خاص•سوال•نمایید.•

  ممکن است مریض شدن با مرض

COVID-19 در اطفال جدی باشد؟

بی خطر

تاثير گذار

رایگان

https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


برای معلومات بیشتر:

	 (1-855-568-0545) مرکز تماس واکسین 
	 COVID19.NJ.GOV 

نیاز به ترانسپورت دارید؟ با 211 تماس بگیرید یا از
NJ Transit’s Vaxride بازدید کنید

ایجاد•شده: 6/17/2022 

طفل من قباًل با مریض COVID-19 شده 

است. چرا واکسین الزم است؟

حتی اگر قباًل COVID داشته اید، باید واکسین 

:شوید زیرا

شما می توانید بیش از یک بار به• COVID-19 •مبتال شوید•.•	

مشخص نیست مصؤنیت )محافظت( در برابر مریضی• •	

• COVID-19 چقدر طول خواهد کشید•.

دریافت واکسین COVID-19 می تواند محافظت بیشتری را •	

ارائه دهد•.

آیا در مورد واکسیناسیون اطفال و 
نوجوانان قبل از رسیدن به بلوغ، نگرانی در 

مورد باروری یا رشد وجود دارد؟

نخیر! هیچ مدرکی مبنی بر تأثیر واکسین 

.بر بلوغ وجود ندارد COVID-19
هیچ مدرکی مبنی بر اینکه واکسین های COVID-19 باعث •	

مشکالت باروری در زنان یا مردان می شود وجود ندارد•.

افراد حامله در صورت ابتال به COVID-19 در معرض خطر •	
بیشتر ابتال به مریضی شدید، والدت قبل از وقت )والدت 

طفل زودتر از 37 هفته( و احتماالً از دست دادن حمل )سقط 

جنین( هستند•.

هیچ یک از واکسین• های• COVID-19 •حاوی ویروس زنده •	

نیستند•. آنها نمی توانند کسی را به COVID-19 مبتال کنند، از 

جمله افرادی که حامله هستند یا نوزادان شان.

عوارض جانبی تزریق واکسین چیست؟

:عوارض جانبی واکسین

معموالً خفیف هستند و می توانند شامل خستگی، درد •	

عضالنی، سردرد و درد در محل تزریق واکسین باشند•.

می توان با استفاده از یک تکه مرطوب سرد روی محل •	

تزریق واکسین، نوشیدن مایعات فراوان و احتماالً مصرف 

دواهای بدون نسخه بعد از آن در صورت تأیید داکتر، 

آنرا کنترول کرد•.
•*•برخی از اطفال ممکن است هیچ عارضه ای نداشته باشند•. عوارض 

جانبی جدی نادر است•. والدین و مراقبت کننده ها می• توانند طفل شان 

را در v-safe ثبت• نام کرده و داخله کنند، که معاینه های صحی شخصی 
و محرمانه را پس از واکسیناسیون COVID-19 ارائه می• کند.

واکسین COVID-19 برای همه رایگان است!
 covid19.nj.gov/finder برای واکسین شدن به

مراجعه کنید.
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https://covid19.nj.gov/
https://www.njtransit.com/vaxride
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
http://covid19.nj.gov/finder

