مرکز واکسیناسیون شارلوتنفلز
اطالعات در مورد واکسن کوید ۱۹
واکسیناسیون اولیه :سه واکسن با تحمل خوب ،فایزر ،مدرنا و جانسن قابل دسترس است .به عنوان واکسیناسیون
اولیه فایزر و مدرنا با دو سرنگ که به چهار هفته وقفه درمیان نیاز دارد و جانسن فقط به یک سرنگ نیاز است .پس
از آن محافظت خوبی  ۹۰درصدی در برابر بیماری برای چندین ماه وجود دارد.
واکسن تقویت کننده :این الزم است ،چون واکسیناسیون فوق الذکرمحافظت خود را پس از چند ماه از همه اولتر در
مقابل نوع جدید کرونا از دست می دهد .اگراز آخرین از واکسن فایزر یا مدرنا شما بیش از  ۴الی  ۶ماه گذشته باشد،
در این صورت برای فایزر و مدرنا یک واکسن تقویت کننده (فایزر از سن  ۱۶ساله به باال و مدرنا از سن  ۱۸ساله به
باال) توصیه می شود .اگر جانسن دریافت کرده اید ،در این صورت تقویت کننده از سن  ۱۸ساله به باالی با یک وقفه
 ۲ماه با همان واکسن اول توصیه می شود.
طبق تجربه های قبلی ،واکسن ها به خوبی تحمل می شوند .شایع ترین عوارض جانبی عبارتند از درد خفیف در محل
تزریق ،خستگی ،سردرد و درد بدن ،احتماالً تب است .به ندرت می توان التهاب عضله قلب ،که زود گذراست ،به
خصوص در میان افراد جوان زیر سن  ۳۰سال ایجاد شود .عوارض جانبی جدی دراز مدت و اثرات بلندمدت تا کنون
رخ نداده و قابل انتظار نیست.
عوارض جانبی معموالً بسیار کمتر است نسبت به زمانی که به بیماری کرونا مبتال می شوید .این عوارض جانبی
معموالً خفیف و کوتاه مدت هستند.
حتی اگر واکسیناسیون محافظت خوبی هم در برابر بیماری ایجاد کند ،در هر صورت مهم است که به مقررات
بهداشتی و رفتاری توصیه شده پایبند باشید.
ما می خواهیم باالخره از پاندمی خارج شویم و به زنده گی عادی بر گردیم .برای همین ما به واکسن ها نیاز داریم.
واکسن بزنید! ما مشتاقانه منتظر استقبال شما در مرکز واکسیناسیون شارلوتنفلز هستیم .انجام واکسیناسیون بسیار آسان
و ساده است .بهترین کار این است که قبالً ثبت نام کنید.
درودهای دوستانه
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چگونه می توانم واکسن بزنم؟
لطفا ً کارت شناسایی ،دفترچه واکسیناسیون وکارت بېمه سالمت خود را اگر موجود باشد به همراه داشته باشید.
 sh.chویب سایت طبق معمول برای ثبت نام از طریق اینترنت

 052 632 65 57شماره تلفن برای نوبت ثبت نام کنید
واکسیناسیون بدون ثبت نام :سه شنبه ساعت  ۱۷الی  ۲۰مراجعه کنید
این یرای واکسیناسیون اول و دوم امکان پذیر است ،نه برای تقویت کننده!

